سياســات وإرشادات إعادة
فتــح املدارس اخلاصة

رسالة رئيس دائرة التعليم واملعرفة
إن سالمة أبنائنا الطلبة والعاملني يف املدارس أمر بالغ األهمية ،وهو ما نأخذه يف االعتبار إلعادة النظر
يف إمكانية العودة إىل الفصول الدراسية.
لقد قمنا بإجراء بحوث مكثفة حول تجارب إعادة فتح املدارس حول العامل ،باإلضافة إىل استقصاء آراء
وتحليالت القيادات املدرسية واملعلمني وأولياء األمور وتحديد والتحديات من خالل مجموعات التشاور
ّ
واالستبيانات .وقد مكنتنا هذه اجلهود من تحديد أهدافنا بوضع هذه السياســـــــــات واإلرشادات ،واليت
ستضمن أن تكون هذه العملية سلسة قدر اإلمكان ومرنة يف نفس الوقت الستيعاب خصوصية كل
مدرسة وتلبية متطلباتها.
نضع اآلن هذه السياســـــات واإلرشادات بني أيديكم ،ونعهد إليكم بسالمة ورعاية طلبتنا وهم يعيدون
ً
اكتشاف احلياة املدرسية بعيدا عن الشاشات اإللكرتونية .وأنا عىل ثقة يف الزتامكم وقدرتكم عىل تقديم
رســــــــــــــالتكم التعليمية بتمزي خالل الفرتة القادمة ،وكمـــــا أنين عىل ثقة بقدرتكم عىل مواكبة التغريات
والتعامل مع أي مستجدات تطرأ يف حال اضطررنا إىل إعادة إغالق املدارس ،وذلك ألن سالمتكم
وسالمة طلبتنا تأيت عىل قائمة أولوياتنا.
نشكركم عىل دعمكم وتعاونكم املستمر.

سارة مسلم
رئيس دائرة التعليم واملعرفة
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نبذة عن فريوس كوفيد19-
ما هو عدوى فريوس كوفيد19-؟
هو مرض تسببه ساللة جديدة من الفريوس التايج ،حيث تشري « »COإىل كلمة كورونا و « »VIإىل
فريوس و « »Dإىل املرض ،كان ُيشار إىل هذا املرض يف السابق باسم «فريوس كورونا اجلديد لعام »2019
أو « .»2019-nCoVفريوس كوفيد 19-هو فريوس جديد مرتبط بنفس عائلة الفريوسات اليت تسبب
متالزمة االلتهاب الرئوي احلاد (سارس) وبعض أنواع نزالت الربد.

ما يه أعراض عدوى فريوس كوفيد19-؟
يمكن أن تشمل األعراض احلمى والسعال وضيق التنفس .يف احلاالت الشديدة ،يمكن أن تتسبب يف
ً
مميتا .تتشابه
عدوى االلتهاب الرئوي أو صعوبات يف التنفس .ويف حاالت نادرة ،يمكن أن يكون املرض
ً
ً
شيوعا من كوفيد .19-ونظرا هلذا التشابه ،يجب إجراء
هذه األعراض مع األنفلونزا أو نزالت الربد ويه أكرث
االختبار للتأكد من عدم اإلصابة بفريوس كوفيد.19-

كيف ينترش فريوس كوفيد19-؟
ينتقل الفريوس من خالل االتصال املبارش عرب قطرات اجلهاز التنفيس للشخص املصاب (املتولدة عن طريق
السعال والعطس) .يمكن ً
أيضا أن يصاب األفراد عن طر يق ملس األسطح امللوثة بالفريوس وملس وجوههم
(مثل العيون واألنف والفم) .قد يعيش فريوس كوفيد -19عىل األسطح لعدة ساعات ،ولكن يمكن
للمطهرات أن تقتله.

من هم األشخاص األكرث عرضة خلطر اإلصابة بهذا الفريوس؟
اليزال هناك املز يد ملعرفته عن هذا الفريوس ،ولكن يبدو أن كبار السن واألشخاص الذين يعانون من
أمراض مزمنة مثل مرىض السكري والقلب ،هم األكرث عرضة خلطر اإلصابة بأعراض الفريوس احلادة،
ً
ونظرا ألن هذا فريوس جديد ،ما زلنا نتعلم مدى تأثريه عىل األطفال .نحن ندرك أنه من املمكن أن
يصاب األشخاص يف أي عمر بالفريوس ،ولكن حىت اآلن مل يتم اإلبالغ عن حاالت إصابة ضمن األطفال
ً
إال بشكل محدود جدا.
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ما هو عالج فريوس كوفيد19-؟
يمكن عالج بعض أعراض الفريوس ،ويف حال تلقى املصاب الرعاية املبكرة الالزمة من مقدم الرعاية الصحية،
فإن املرض يصبح أقل خطورة ،وتجدر اإلشارة إىل أنه حىت اآلن ال يوجد لقاح متوفر لـعالج عدوى فريوس
كوفيد ،19-ولكن هناك العديد من التجارب الرسيرية اليت يتم إجراؤها لتقييم العالجات املحتملة لـلفريوس.

كيف يمكن احلد من انتشار عدوى فريوس كوفيد 19-أو منعه؟

كما هو احلال مع التهابات اجلهاز التنفيس األخرى مثل األنفلونزا أو نزالت الربد ،تعترب تدابري الصحة العامة
رضور ية للحد من انتشار األمراض ،ويه إجراءات وقائية يومية ،وتشمل التايل:
البقاء يف املزنل يف حالة املرض؛
تغطية الفم واألنف بالكوع أو باملنديل عند السعال أو العطس ،والتخلص من املناديل
املستعملة عىل الفور؛
غسل اليدين بشكل متكرر باملاء والصابون؛
تنظيف األسطح واألشياء اليت تلمسها باستمرار.

Source: World Health Organization (WHO). (2020, Mar). Key Messages and Actions
for COVID-19 Prevention and Control in Schools.
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الغرض
بدأت دائرة التعليم واملعرفة بالتعاون مع املدارس واملعلمني وأولياء األمور التخطيط إلمكانية إعادة فتح
املدارس يف الفصل الدرايس األول للعام الدرايس  .2020/21تهدف هذه الوثيقة إىل عرض السياسات
واإلرشادات اليت يتوجب عىل املدارس اخلاصة اتباعها من أجل اإلعداد الستئناف العمليات ،وكذلك
املتطلبات والتوصيات اليت يتعني عىل املدارس اتخاذها عند التخطيط للعام الدرايس القادم.

اجلدول الزمين للفعاليات املدرسية خالل جائحة كوفيد19 -
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إطار عمل السياسات واإلرشادات
يعتمد إطار عمل دائرة التعليم واملعرفة إلعادة فتح املدارس اخلاصة عىل ضمان بيئة تعليمية آمنة،
وتعز يز دورها يف تثقيف ودعم جميع املعنيني يف العملية التعليمية .وقد تم وضع السياسات واإلرشادات
التوجيهية بناء عىل أربعة محاور ،ويه :العمليات التعليمية اآلمنة ،وعملية التعليم والتعلم ،والصحة
النفسية والذهنية للطلبة والعاملني والدعم املجتميع .باإلضافة إىل ذلك ،تم تضمني جميع السياسات
واإلرشادات املتعلقة بالصحة العامة يف هذه الوثيقة من خالل التدابري األساسية الثالثة:

التدابري الوقائية
إن اتباع التدابري الوقائية ملكافحة فريوس كوفيد 19-يه مسؤولية شخصية ومؤسسية عىل حد سواء،
ويجب عىل املدارس توعية جميع أفرادها بأنه باإلضافة إىل تنفيذ التغيريات املؤسسية ،يجب عىل اجلميع
املساهمة يف احلد من انتشار العدوى عن طريق االلزتام باملعايري واإلجراءات الوقائية الثالثة التالية:

التباعد االجتمايع

ُيعرف التباعد االجتمايع بأنه ترك مسافة كافية بني شخصني لتقليل خطر اإلصابة.
دور الفرد :ترك مسافة كافية بينه وبني اآلخرين وذلك يف جميع األوقات.
دور املدرسة :تنظيم وقت ومكان الدراسة لتقليل االختالط بني األشخاص.

معدات الوقاية

معدات احلماية يه حواجز مادية تساعد عىل تقليل خطر العدوى.
دور الفرد :ارتداء الكمام ،ووايق الوجه وغريه بحسب العمر والوظيفة.
دور املدرسة :تركيب املعدات املناسبة ،والفواصل وغريها.

النظافة

تشري النظافة إىل املمارسات اليت تحافظ عىل الصحة وتمنع العدوى.
دور الفرد :البقاء يف املزنل عند املرض ،وغسل اليدين بشكل متكرر ،والعطس باستخدام املنديل أو
ً
الكوع ،وفتح األبواب بالساعدين أوالظهر إذا كان الباب كان ممكنا ،إخل.
دور املدرسة :تطهري وتنظيف جميع املناطق املستخدمة بشكل متكرر.
ً
عند إعادة فتح املدارس للعام الدرايس  ،2020/21من املتوقع أن تصبح هذه التدابري الوقائية جزءا من
املمارسات اليومية للمدارس.
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1

العمليات اآلمنة

يركز هذا اجلزء عىل السياسات واإلرشادات املتعلقة بضمان أمن وسالمة كافة العمليات يف املدرسة.

1.1

استئناف العمليات

1.1.1

اجلدول الزمين الستئناف العمليات

تستعد جميع املدارس اخلاصة يف أبوظيب الستئناف العمليات حسب تقويمها األكاديمي املعلن
للعام الدرايس .2020/21
يجب عىل املدارس ضمان رجوع موظفيها إىل الدولة قبل ً 14
يوما عىل األقل من يوم عملهم األول،
وذلك لالمتثال ألي متطلبات صحية أو املتعلقة بالسفر واملحددة من قبل اجلهات احلكومية املختصة.
يجب عىل املدارس إبالغ أولياء األمور الذين سيسافرون بصحبة أطفاهلم برضورة العودة قبل (ً )14
يوما
من تاريخ إعادة فتح املدرسة لالمتثال ألي متطلبات صحيةأو املتعلقة بالسفر واملحددة من قبل اجلهات
احلكومية املختصة.

1.1.2

معايري إعادة فتح املدارس

ينبيغ عىل املدارس تشكيل فريق عمل ملتابعة تطورات كوفيد -19يتألف من فريق االستجابة (انظر
اجلزء  )1.9.2باإلضافة إىل اإلدارات ذات الصلة داخل املدرسة (شؤون الطلبة واملوارد البرشية

والشؤون األكاديمية والتواصل املجتميع وما إىل ذلك).
يجب عىل فر يق عمل كوفيد -19يف املدرسة التأكد من استكمال ما ييل قبل إعادة الفتح (يمكنكم
االطالع عىل املزيد من املتطلبات التفصيلية يف األقسام ذات الصلة أدناه):
•إجراء تقييم عام للمخاطر إلعادة فتح املدرسة (امللحق )1
•إجراء تقييمات املخاطر الفردية جلميع الطلبة من أصحاب اهلمم (امللحق )2
•التأكد من أن جميع تراخيص املدرسة واملوظفني وتأمينهم الصيح ساري املفعول.
•تنظيف وتعقيم املباين املدرسية.
•تعميم خريطة التنقل واملسارات يف داخل املدرسة.
•وضع الالفتات وتخطيط املسارات واملناطق املحظورة.
•تركيب معدات السالمة وضمان توافرها وسالمة طرق تخزينها.
•إجراء اإلعدادات الالزمة عىل جميع املساحات وفقا للسياسات واللوائح ذات الصلة.
•التأكد من خضوع جميع املوظفني والطلبة الختبار كوفيد.19-
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يجب عىل املدارس اتخاذ اإلجراءات التالية قبل إعادة فتح املدرسة:
•اإلعالن عن نموذج إعادة فتح املدرسة الذي تم تحديده عىل موقع املدرسة اإللكرتوين يف
موعد أقصاه  31يوليو ( 2020يمكن اإلعالن عن السياســــــــــات األخرى مع بداية العام
الدرايس)
ً

•وضع اجلداول الدراسية وفقا لنموذج إعادة الفتح.
•التواصل مع جميع املعنيني وتدريب موظفي املدرسة.
•التواصل مع أولياء األمور وتعريفهم بخطط وإجراءات وسياسات إعادة فتح املدارس.
•التحضري جللسة تدريب  /توعية للطلبة يف األسبوع األول لتعريفهم باإلجراءات اجلديدة.
ال يطلب من املدارس تقديم خطط إعادة فتحها إىل الدائرة ،ولكن سيتم التحقق من الزتام املدرسة
بمتطلبات إعادة الفتح من خالل زيارات االمتثال والتفتيش (سيتم اإلعالن عنها يف وقت الحق).

 1.2معايري إعادة إغالق املدارس
1.2.1

إعادة اإلغالق اجلزيئ

إذا كانت نتيجة فحص كوفيد -19ألحد األشخاص يف املدرسة إيجابية ،وكان بإمكان املدرسة عزل

هذا الشخص يف املبىن ووضعه يف منطقة محددة ومنعزلة أو ضمن مجموعة معينة ،فيجب
عىل املدرسة إغالق املناطق املشتبه بها لتعقيمها وتطهريها وإبقاء األشخاص اآلخرين املخالطني
(مجموعات الفصل  /احلافالت وأي شخص يشتبه اختالطه باحلالة) يف املزنل ملدة ً 14
يوما .يجب
ً
إخطار دائرة الصحة يف أبوظيب ( )DoHبذلك ،ملتابعة احلالة وفقا لإلجراءات املعمول بها وكما يجب
إخطار دائرة التعليم واملعرفة عىل الفور.

 1.2.2إعادة اإلغالق الكامل

إذا كانت نتيجة فحص كوفيد -19ألحد األشخاص يف املدرسة إيجابية ،وال يمكن للمدرسة عزل هذا

الشخص يف املبىن ووضعه يف منطقة محددة ومنعزلة أو ضمن مجموعة معينة ،فقد يستديع
هذا األمر إغالق املدرسة بالكامل .ويجب إخطار دائرة التعليم واملعرفة عىل الفور.
يجب عىل املدارس التأكد من وجود عدد كاف من املوظفني الذين مل يختلطوا مع احلالة
(الشخص املصاب) ليتمكنوا من أداء واستكمال الوظائف التعليمية واإلدار ية اليومية للمدرسة
خالل فرتة اإلغالق.
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 1.2.3متطلبات إعادة اإلغالق

تعقيم وتطهري املناطق اليت تعرضت للعدوى.

يمكن إعادة فتح املدرسة بعد إغالقها بموافقة السلطات الصحية.
قد تخضع املعايري املذكورة أعاله للتغيري ً
بناء عىل أحدث متطلبات السلطات الصحية.

 1.3متطلبات الدخول ملبىن املدرسة
 1.3.1األشخاص املرصح هلم

يجب عىل املدارس تحديد وتعميم رشوط دخول املرصح هلم إىل مبىن املدرسة ،بحيث يسمح فقط
بدخوهلم وال يسمح لغريهم بالدخول.

يجب عىل املدرسة االحتفاظ بسجالت دقيقة جلميع األشخاص الذين دخلوا إىل مبىن املدرسة.
يجب عىل األشخاص املرصح هلم االلزتام باملتطلبات والرشوط الصحية للدخول واتباع إجراءات
الدخول واخلروج ذات الصلة .األشخاص املرخص هلم بالدخول إىل مبىن املدرسة هم:
•الطلبة املقيدون يف سجالت املدرسة.
•موظفو املدرسة.
•العاملون املرتبطون بعقود خدمية مع املدرسة (حراس األمن ،وعمال النظافة،
وموظفو املقصف ،ومزودو اخلدمات وغريهم).
•مزودو اخلدمات واجلهات اخلارجية ،وعمال توصيل املواد الثقيلة وعمال البناء وغريهم.
•أطفال املوظفني الذين هم يف سن الدراسة (إذا أذن هلم باحلضور يف ذلك اليوم ليتم
مراقبتهم من قبل ذويهم).
يحظر عىل األشخاص غري املرصح هلم دخول مبىن املدرسة ،ويجب إبالغهم بهذا من قبل املدرسة.
ويشمل هؤالء األشخاص:
•أولياء األمور /األوصياء
•أشقاء الطالب غري املقيدين يف املدرسة.
•األشخاص اآلخرين الذين يمكن التعامل معهم وتلبية طلباتهم دون احلاجة إىل
إدخاهلم للمبىن (مثال :سائقي ومندويب توصيل املواد والطلبات اخلفيفة).
•أطفال املوظفني الذين هم يف سن الدراسة (إذا كانت املدرسة ال تقدم خدمة رعاية /
رقابة أطفال مبارشة أو إذا مل تكن خدمة رعاية الطفل مطلوبة يف ذلك اليوم).
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ينبيغ معاملة طلبة أصحاب اهلمم كغريهم من الطلبة ،كما يجب إجراء تقييم للمخاطر عند
الرضورة ومناقشة النتائج مع أولياء األمور ،ويف حال استدىع األمر تدخل األطراف األخرى «طرف
ثالث» لدعم الطالب من أصحاب اهلمم ،فيجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة والسماح هلم بدخول
مبىن املدرسة باستخدام معدات الوقاية الشخصية املناسبة كما هو محدد يف تقييم املخاطر.

 1.3.2املتطلبات والرشوط الصحية لدخول مبىن املدرسة

يجوز جلميع األشخاص املرخص هلم الدخول إىل مبىن املدرسة إذا مل يكونوا يعانون من األعراض
التالية واملتعلقة بـفريوس كوفيد:19-
ارتفاع درجة احلرارة /احلمى ( 37.5درجة مئوية أو أكرث)
السعال
الشعور باإلعياء أو أمل يف اجلسم
ضيق التنفس
التهاب احللق
سيالن األنف
اإلسهال أو الغثيان
الصداع
فقدان حاسة الشم أو التذوق

ً
قد تتغري املتطلبات الصحية تماشيا مع آخر القرارات املستجدة الصادرة عن السلطات الصحية.

 1.3.3متطلبات ورشوط إضافية لدخول موظفي العقود

يجب أن يستويف موظفي العقود جميع املتطلبات والرشوط الصحية للمدارس باإلضافة إىل تلك
املتعلقة بقطاعهم عىل النحو الذي تحدده السلطات املختصة.

قبل الدخول إىل املدرسة ،يجب عىل املتعاقدين توقيع وثيقة إقرار برضورة اإلبالغ عن أي حاالت
يشتبه بها بني موظفيهم.
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ال ُيسمح ملوظفي العقود الذين يشتبه إصابتهم باملرض بدخول مبىن املدرسة .أما بالنسبة
للحاالت اليت تأكد إصابتها باملرض ،فيجب تزويد املدرسة بشهادة خلو جميع أعضاء الفر يق الذين
تم تحديدهم من خالل تتبع مدى تواصلهم واختالطهم مع أي من شخص املصاب.
يجب االحتفاظ بسجالت يومية حلضور وغياب موظفي العقود ودرجات حرارتهم.
يجب أن يحصل أي من موظفي العقود عىل موافقة مسبقة من مدير املرافق املدرسية (يجب
إخطاره قبل  48ساعة).
سيتم اإلعالن عن أي متطلبات أخرى يف وقت الحق بالتنسيق مع السلطات املختصة.

 1.3.4إلزامية إجراء فحص كوفيد ،19-ووجهات السفر

يجب عىل جميع املوظفني والطلبة يف املدارس اخلاصة يف إمارة أبوظيب اخلضوع لفحص كوفيد19-

قبل السماح هلم بدخول املبىن املدريس .سيتم اإلعالن عن التفاصيل املتعلقة بتغطية الفحص /
والتأمني واجلداول واإلجراءات يف وقت الحق بالتنسيق مع السلطات املختصة.
يجب عىل جميع املوظفني وأولياء األمور والطلبة الذين لديهم أجهزة إلكرتونية تحميل تطبيق
احلصن لتسهيل تتبع احلاالت واملخالطني يف حال حدوث إصابة.
ً
يجب عىل جميع املوظفني والطلبة اإلفصاح عن الوجهات اليت سافروا إليها حديثا.

 1.3.5القبول والتسجيل والتواصل واللقاء التعر يفي

تم تعليق اجلوالت والزيارات للمدرسة حىت إشعار آخر ،ويوىص بعمل جوالت افرتاضية واجتماعات
عرب املنصات اإللكرتونية ألولياء أمور الطلبة املحتملني  /الراغبني بالتسجيل.

يجب عىل املدارس إبالغ أولياء أمور الطلبة اجلدد بحالة طلب التسجيل يف أقرب وقت ممكن.
يجب عىل املدارس استخدام وسائل التواصل عن بعد (الربيد اإللكرتوين ،واهلاتف ،واالجتماعات
عن بعد وغريها) قدر اإلمكان يف جميع األمور املتعلقة بالقبول والتسجيل والتواصل والدفع،
وااللزتام بالرد عىل االستفسارات بصورة منتظمة).
يجب تخصيص رقم للتواصل وبر يد إلكرتوين ألولياء األمور لإلبالغ عن أي حاالت إصابة بعدوى
فريوس كوفيد.19-
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يف بعض احلاالت النادرة اليت يكون فيها التواصل عن بعد غري ممكن ،يمكن لويل األمر طلب
تحديد موعد اجتمــــــــاع ،ويف حالة موافقة املدرســـــــــة عىل طلب االجتماع يجب أن تتم هذه
االجتماعات بعد مغادرة جميع الطلبة للمبىن ،وأن يتم توثيق وقت دخول ويل األمر ،وكما يجب
توثيق وقت دخول ويل األمر ويجب أن يرافقه موظف أثناء وجوده يف جميع األماكن.
يجب تعقيم الكتب املدرسية والزي الرسمي قبل التوزيع ،كما يفضل أن يتم االنتهاء من التوزيع
قبل بداية الفصل الدرايس ،وأن تكون عملية التوز يع منظمة بطريقة صحيحة (التناوب) لتجنب
االزدحام .يف حال مل يتم االنتهاء من عملية التوزيع قبل بداية الفصل الدرايس ،فيجب تنظيمه
بعد ساعات الدراسة.

 1.3.6السجالت الطبية للطلبة

ً
يجب أن تحتفظ املدارس بسجالت طبية محدثة وفقا للسياسة  35من دليل سياسات وإرشادات
املدارس اخلاصة .2015/2014

يجب احلفاظ عىل رس ية السجالت الطبية للطلبة ومشاركتها فقط مع األطراف ذات الصلة كما هو
موضح يف السياسة  35من دليل سياسات وإرشادات املدارس اخلاصة .2015/2014

 1.3.7إرشادات الفحص الصيح اليومي قبل املغادرة من املزنل

يجب عىل املدارس إبالغ أولياء األمور برضورة فحص درجة حرارة أطفاهلم والتحقق من األعراض

قبل مغادرتهم املزنل .وكما يجب عىل األطفال الذين تظهر عليهم األعراض أو يشعرون بتوعك
بشكل عام عىل البقاء يف املزنل.
يجب عىل املوظفني التحقق من درجة حرارتهم واألعراض قبل مغادرتهم املزنل ،وحثهم عىل
البقاء يف مزنهلم عند شعورهم بالتوعك أو أي أعراض أخرى.
يمكن االستعانة بخدمة الطبيب االفرتايض اليت تقدمها وزارة الصحة ووقاية املجتمع من خالل الرابط
أدناه ،حيث يمكن له تقييم األعراض وتحديد ما إذا كانت املساعدة الطبية أو الفحص أو العالج املزنيل
ً
مطلوباhttps://www.mohap.gov.ae/en/Aboutus/Pages/COVID-19.aspx :
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 1.4الدخول  /اخلروج
 1.4.1إرشادات حول مداخل/مخارج املدرسة

نقطة الوصول يه بوابة الدخول إىل مبىن املدرسة أو اخلروج منه ،مثل البوابة الرئيسية ،ومدخل
ومواقف السيارات ،وما إىل ذلك.
ً
ممكنا ،فيجب تحديد اتجاه
ينبيغ تحديد جميع البوابات كمداخل أو مخارج ،وإذا مل يكن ذلك

األولوية يف أوقات محددة من اليوم (أي االتجاه إىل األمام عند الوصول؛ أو العكس عند املغادرة -
مع عالمة سهم تشري إىل اتجاه األولوية عىل سبيل املثال).
لتسهيل احلركة ،تنصح املدارس باستخدام أكرب عدد ممكن من البوابات ،ويفضل تخصيص مداخل
حسب قربها من الفصول الدراسية لتقليل االختالط .عىل سبيل املثال ،إذا كانت نقطة الوصول
(أ) أقرب إىل مناطق احللقة األوىل وكانت نقطة الوصول (ب) أقرب إىل مناطق احللقة الثانية ،فيتم
تخصيص نقطة الوصول (أ) لطلبة احللقة األوىل فقط ،ونقطة الوصول (ب) لطلبة احللقة الثانية فقط.
يجب أن تكون املداخل تحت إرشاف أشخاص مدربني عىل اشرتاطات وإجراءات األمن والسالمة
ملتابعة عمليات السري واحلركة وتطبيق التدابري الوقائية الثالثة (التباعد االجتمايع ،ومعدات الوقاية
الشخصية ،والنظافة) .انظر قسم «إطار عمل السياسات واإلرشادات».
يجب إجراء فحص درجات احلرارة باستخدام أجهزة ال تتطلب مالمسة اجلسم لكل شخص قبل
دخول املدرسة أو ركوب احلافلة لتسهيل حركة الدخول ،وينبيغ عىل املدارس تركيب املاسحات
الضوئية احلرار ية يف منطقة داخلية عند املدخل الرئييس .كما ال يعد مقياس احلرارة باألشعة تحت
ً
ً
احلمراء مناسبا لنقاط الدخول املزدحمة ،ولكن يمكن استخدامه لنقاط الدخول األقل ازدحاما.
يجب إعادة فحص األشخاص الذين تبلغ درجة حرارتهم  37.5درجة مئوية أو أعىل مرة أخرى
باستخدام مقياس حرارة األشعة تحت احلمراء املحمول ونقلهم إىل منطقة العزل عند تأكيد
ً
إصابتهم باحلمى لتتم متابعتهم وفقا للسياسات واللوائح املعمول بها يف إدارة احلوادث (انظر
القسم .)1.9.4
يجب تحديد مناطق االنتظار عند جميع البوابات مع وضع فواصل بني كل شخص وآخر تقدر
بمسافة  1.5مرت.
يجب أن يتم تخصيص املداخل واملخارج بالتناوب ،لتجنب وتقليل فرص وصول طلبة املركبات
اخلاصة واحلافالت يف نفس الوقت .يجب ً
أيضا تنظيم الوقت للتــــــــأكد من أن يقوم املوظفون
باصطحاب طلبة الروضة والصفوف الدنيا من احللقة األوىل وبرفقة أحد الوالدين من وإىل بوابات
الدخول واخلروج وترتيبهم يف مجموعات.
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يجب وضع معقمات اليد (اليت تعمل دون ملس) عند كل بوابة ،وعىل جميع األشخاص
استخدامها قبل الدخول إىل املبىن.
يجب تخصيص منطقة عزل قر يبة من البوابات الرئيسية للطلبة الذين يعانون من بعض األعراض
عند إجراء الفحص النتظار ويل األمر أو الويص الستالمهم.
يجب إبالغ أولياء األمور بمواعيد وصول ومغادرة كل مجموعة ،باإلضافة إىل سياسات ولوائح
الدخول واخلروج.
يسمح لشخص واحد فقط (ويل األمر أو الويص) بمرافقة الطالب عند الدخول أو اخلروج من
املدرسة .يجب عىل جميع أولياء األمور أو األوصياء املرافقني ارتداء الكمامات يف جميع األوقات،
ويمكنهم مرافقة الطالب حىت نقطة الوصول دون دخول املبىن .من املمكن أن يبقى املرافقون يف
منطقة االنتظار ملدة أقصاها  10دقائق ،ومن املستحسن أن يتمتع املرافقون بصحة جيدة (حلماية
أنفسهم من العدوى).
من املمكن تخصيص مداخل ومخارج للطلبة أصحاب اهلمم وتزويدها بالتدابري الالزمة لتلبية
احتياجات محددة .يجب وضع هذه اخلطط ومناقشتها يف تقييم املخاطر باإلضافة إىل إعداد خطة
التعليم الفردي.
يجب إبالغ الطلبة أصحاب اهلمم وأولياء أمورهم بنقاط الدخول واملغادرة واإلجراءات املتعلقة بها،
ً
وقد يتطلب هذا األمر التواصل معهم بطريقة مختلفة وفقا للعمر والقدرة واالحتياجات السلوكية.
يجب تزويد الطلبة من أصحاب اهلمم وأولياء أمورهم بكافة املعلومات املتعلقة بأوقات ومواعيد
املدرسة .وعند اللزوم ،قد تضطر بعض املدارس إىل إجراء بعض التعديالت عىل الوقت بمقدار
 10-5دقائق لضبط عملية الدخول واملغادرة .يجب توضيح ذلك إىل أولياء األمور.

 1.4.2الدخول إىل املدرسة

يجب عىل جميع األشخاص املرصح هلم بالدخول بشكل فردي ترك مسافة ال تقل عن  1.5مرت عن
اآلخرين (حسب امللصقات عىل أرضية املدخل).
يجب عىل جميع األشخاص املرصح هلم بالدخول ارتداء معدات احلماية الشخصية املناسبة .وعىل

املدارس تخز ين كمية كافية من معدات الوقاية لألشخاص املرصح هلم بالدخول الذين ليس
لديهم معدات احلماية الشخصية املطلوبة للدخول.
يجب تقييم متطلبات معدات احلماية الشخصية للطلبة أصحاب اهلمم والعاملني معهم من
خالل عملية تقييم املخاطر.
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 1.4.3مغادرة مبىن املدرسة

تمنح أولوية املغادرة للطلبة الذين يستخدمون احلافالت املدرسية حيث إنهم يشكلون اجلزء األكرب
من الطلبة.
يجب أن تكون أوقات املغادرة ملستخدمي احلافالت متناوبة إلعادة توزيع مجموعات احلافالت (انظر
القسم  )2.4.2مع مجموعات الفصل (انظر القسم .)2.4.3
يجب عىل الطلبة الذين يستقلون املركبات اخلاصة مغادرة املدرسة بعد مغادرة احلافالت املدرسية
لتجنب االختالط واالزدحام.
يجب عىل البالغني القادمني الصطحاب األطفال املحافظة عىل إجراءات التباعد وااللزتام بمسافة
 1.5مرت بينهم وبني اآلخر ين ،وكذلك ارتداء الكمامات واالنتظار يف سياراتهم (إن أمكن) حىت وقت
االستالم املحدد.
يجب تحديد مناطق االنتظار يف جميع نقاط الدخول واملغادرة بشكل واضح بحدود  1.5مرت.

يســــــــــــتحسن عدم مغادرة املوظفني مبــــــــــــاين املدرســــــــــــة خالل ساعات الدوام املدريس إال يف
احلاالت الطارئة.

 1.4.4الدخول /املغادرة لألشخاص اآلخرين املرصح هلم

ً
يشمل األشخاص اآلخرون املرصح هلم بالدخول كال من مزودي اخلدمات واجلهات اخلارجية (أي
مندويب توصيل املواد الثقيلة وعمال البناء وما إىل ذلك).
يجوز لألشخاص اآلخر ين املرصح هلم بالدخول للمبىن فقط عند الزتامهم بمتطلبات الصحة
واألمن والسالمة الالزمة (انظر القسم .)1.3.2
يجب عىل األشخاص اآلخرين املرصح هلم بالدخول ارتداء معدات الوقاية الشخصية املناسبة يف
جميع األوقات أثناء تواجدهم يف مبىن املدرسة.

يجب عىل املدارس التأكد من أن جميع األنشطة تخضع لإلرشاف (مع تطبيق إجراءات التباعد)
ويتم عقدها بعد ساعات الدوام املدريس .أما يف حاالت الطوارئ إذا تطلب األمر التدخل خالل
ساعات الدوام املدريس ،فيجب التأكد من خلو املكان من املوظفني والطلبة.
يجب القيام بالتنظيف والتعقيم التام بعد االنتهاء من النشاط.
يف حال كان أحد الطلبة من أصحاب اهلمم بحاجة إىل مرافق (طرف ثالث) ،يجب إجراء االستثناء
الالزم حسب احلاجة والسماح هلم بدخول املبىن مع رضورة االلزتام بارتداء معدات الوقاية
الشخصية املناسبة كما هو محدد يف تقييم املخاطر الفردية للطالب.
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 1.5إدارة وتوز يع املساحات (إدارة املكان)
1.5.1

مناطق احلركة

تشمل مناطق احلركة جميع املسافات اليت هلا نقطة بداية ونهاية (أي املمرات ومناطق االنتظار
واملداخل واملخارج وغريها).
ستقوم املدارس بتفتيش مبانيها ووضع مخطط للحركة يف املدرسة (انظر امللحق .)3
عىل املدارس التأكد عند وضع مخطط احلركة من التايل :
أن تكون احلركة يف هذه املناطق باتجاه واحد ويتم تحديدها بوضع عالمات وملصقات عىل
ً
األرضيات واجلدران .إذا كان تحديد منطقة حركة ليكون السري فيها يف اتجاه واحد أمرا غري ممكن،

فيجب عندها وضع عالمات واضحة عىل املسارات ذات االتجاهني لتقليل عمليات االختالط.
•وضع الفتات سهلة وواضحة (مثل عالمات ،وأسهم ،وإشارات ملونة باللون األحمر
للتوقف  /واللون األخرض للحركة ،إخل.).
•تحديد مناطق التجمع واالزدحام واالنتظار ( السالمل ،واملصاعد ،ومداخل الفصول،
ودورات املياه ،ومداخل املمرات الضيقة وغريها) ووضع حدود وعالمات للوقوف
واالصطفاف مع االلزتام بإجراءات التباعد بمسافة  1.5مرت.
تحديد وتنظيم أوقات االسرتاحة وأوقات التجمع األخرى للحد من االختالط بني الصفوف وتقليل
االزدحام يف املمرات ومناطق احلركة األخرى.
إبقاء أبواب الفصول مفتوحة إذا أمكن (ما مل يكن هناك خطر حريق) لتسهيل حركة الدخول
واخلروج وتجنب ملس مقبض الباب أو الباب نفسه ،إخل.
اإلرشاف عىل تنقالت مجموعات الطلبة وتطبيق إجراءات التباعد االجتمايع.
تزويد الطلبة من أصحاب اهلمم بتوجيهات واضحة ومناسبة الحتياجاتهم ،لضمان سالمتهم
وسالمة اآلخر ين .قد يلزم إجراء بعض التعديالت عىل اللوائح لتلبية أية احتياجات محددة للفرد
ولكن ال ينبيغ أن تؤدي إىل زيادة املخاطر عىل أنفسهم أو اآلخرين.

 1.5.2الفصول الدراسية

ً

يجب أن يتم إعداد وتجهزي الفصول الدراسية وفقا للمعايري التالية:
•تركيب جهاز تعقيم اليدين (األفضل أن يعمل بدون ملس) عند مدخل الفصل ،ويجب
عىل الطلبة واملعلمني تعقيم أيديهم عند دخول الفصل ومغادرته إذا كان غسل
اليدين غري ممكن.
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•أن يكون مكتب املعلم /املساحة املخصصة للتدريس يف مقدمة الفصل ،وتبعد مسافة
 1.5مرت عن أماكن جلوس الطلبة ،وأن يتم وضع علبة مناديل معقمة عىل مكتب
كل معلم وتوفريها بانتظام.
•ترتيب أماكن جلوس الطلبة بحيث يتباعد الطلبة بمسافة  1.5مرت فيما بينهم ،كما
ً
يجب استخدام الطالب للمقعد نفسه يوميا.
•تحديد أماكن جلوس الطلبة عىل الطاوالت املشرتكة بوضوح.
•إزالة جميع األثاث غري الرضوري لزيادة املساحة املتاحة وتقليل فرص االختالط.
•وضع عالمة محظور عىل جميع اخلزائن و أرفف الكتب اليت تحتوي عىل
مستلزمات مشرتكة.
•يوىص برتكيب اخلطافات عىل جانب أماكن اجللوس لتعليق املستلزمات الشخصية
وتجنب الفوىض وبعرثة املستلزمات عىل أرضية الفصل.
•ال ُينصح باستخدام اخلزائن ولكن يمكن تخصيصها فقط للطلبة األكرب سنا مع االلزتام
ً

بإجراءات التباعد االجتمايع.
•وضع احلواجز  /الفواصل ( الفواصل اجلدارية ،وأرفف الكتب وغريها) يف املساحات
األكرب (مثل صالة األلعاب الرياضية املهيأة هلذا االستخدام) املشرتكة بني الصفوف.
يجب تويخ احلذر لضمان عدم وجود اختالط عىل اإلطالق بني املجموعات .عىل سبيل
املثال ،يجب أن يكون دخول وخروج املجموعات بالتناوب (استخدام مداخل ومخارج
مختلفة إذا كانت متاحة) ،ويجب منع الطلبة يف مجموعة واحدة من السري يف
ممرات مجموعة أخرى.
•وضع مسارات تحدد خط السري واحلركة داخل الفصل إن أمكن (يفضل مسار يف
اتجاه واحد).
•التنظيف والتعقيم بانتظام بني مجموعات الطلبة.
•تهوية الفصل إذا كان به نوافذ وسمح الطقس بذلك.
مل يتم تحديد احلد األقىص لعدد الطلبة يف كل فصل بسبب متطلبات التباعد االجتمايع ،ومع
ً
ذلك ،يجب أن يكون العدد قليال بحيث يمكن لكل طالب سماع املعلم بشكل واضح واملشاركة
بفاعلية يف الفصل ،كما يجب وضع الفتة عىل الباب باحلد األقىص الذي يمكن أن يستوعبه كل
فصل أو مساحة تدريسية بشكل واضح.
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ينصح أن يبقى الطلبة داخل فصوهلم الدراسية يف مقاعد محددة طوال اليوم (باستثناء فرتات
ً
ممكنا إذا كان الطلبة
االسرتاحة) ،وأن يتناوب املعلمون عىل احلصص ،لكن هذا األمر قد ال يكون
بحاجة الستخدام بعض املرافق املشرتكة (مثل املختربات واملنشآت الرياضية ،وما إىل ذلك) ،ويف
هذه احلالة يتم السماح لفئة واحدة فقط من الدخول إىل تلك األماكن كل مرة ،مع رضورة االلزتام
بإجراءات التنظيف والتعقيم بني كل مجموعة وأخرى .يمكن تطبيق هذا األمر عىل املساحات الكبرية
ً
اليت يمكن أن تستوعب مجموعات متعددة معا ،مع رضورة االلزتام بإجراءات التبــــــاعد والفصل
بني املجموعات.
تنصح املدارس بتقديم وجبة الغداء داخل الفصول الدراسية.
من أجل خدمة الطلبة من أصحاب اهلمم الذين قد يحتاجون إىل دعم وتوجيه إضايف ملواصلة
التعليم ،يجب عىل املدارس االستفادة من املساحة املتاحة يف الفصول الدراسية لتوفري ذلك
بما يتوافق مع متطلبات التباعد االجتمايع .قد ترغب املدارس يف النظر يف كيفية توزيع الطلبة
والطر يقة املثىل لالستفادة من املساحة اإلضافية لضمان االمتثال إلرشادات التباعد االجتمايع.

 1.5.3دورات املياه

عىل املدارس وضع قواعد صارمة بشأن استخدام دورات املياه.

السماح بعدد محدد من الطلبة لدخول دورات املياه يف نفس الوقت لضمان احلفاظ عىل التباعد
االجتمايع ،وأن يتم وضع العدد املسموح به بوضوح عىل بوابات دورات املياه.
عادة ما تكون دورات املياه من األماكن املزدحمة ،لذا نويص املدارس بوضع عالمات تشري إىل
مكان الوقوف أثناء االصطفاف (يفضل أن تكون يف اخلارج) ،ومسارات احلركة ،وأحواض غسل
اليدين املتاحة (للحفاظ عىل التباعد االجتمايع).
يجب وضع الفتات وملصقات لتذكري املستخدمني بقواعد النظافة.
ً
يجب اإلرشاف عىل الطلبة األصغر سنا عند استخدامهم لدورات املياه.

 1.5.4أماكن الرتفيه /اللعب

يجب عىل الطلبة أخذ فرتات اسرتاحة منتظمة بإرشاف املعلمني واإلداريني (ويفضل أن تكون

يف اهلواء الطلق) لكن يجب أن تكون أوقات االسرتاحة موزعة بالتناوب لتجنب اختالط الفصول
املختلفة (خاصة الفئات العمرية املختلفة).

18

إذا كانت مساحة الرتفيه كبرية بما يكفي الستضافة مجموعات متعددة ،فيمكن القيام بذلك
ولكن مع رضورة االلزتام بإجراءات فصل الطلبة وتحت إرشاف اإلدارة.
ً
ستبقى معدات اللعب كألعاب الزتحلق واألراجيح وما إىل ذلك محظورة مبدئيا بعد العودة إىل املدرسة.
عىل الرغم من أن فرتة االسرتاحة يه الوقت املخصص للعب املستقل واملوجه ً
ذاتيا ،إال أنه يمكن
حث أطفال الروضة وطلبة احللقة األوىل الذين ينتظرون اإلرشادات للبدء يف اللعب عىل ممارسة
األلعاب البدنية اليت تتوافق مع متطلبات التباعد (عىل سبيل املثال «لعبة قال املعلم» ،القفز عىل
احلبل ،األطواق الدائر ية وغريها) .كما ال ينبيغ أن ُيفرض التباعد االجتمايع بشكل مفرط كونه
ً
عاطفيا للطلبة األصغر ً
ً
سناُ .يسمح بالتفاعل بشكل محدود يف اهلواء الطلق أثناء اللعب
مرضا
لفرتات قصرية ،كما يجب االلزتام بغسل اليدين قبل وبعد االسرتاحة.
يجب توفري معقمات اليدين (يفضل تركيب أجهزة ال تتطلب اللمس) باإلضافة إىل مناديل
التعقيم يف املناطق املجاورة ألماكن اللعب.
يجب أن يبقى الطلبة من أصحاب اهلمم تحت املراقبة واإلرشاف ،لضمان التباعد اجلسدي أثناء
وجودهم باخلارج وذلك لضمان سالمتهم وسالمة اآلخرين.
قد يتم إجراء بعض التعديالت عىل السياسات واللوائح املتفق عليها بالنسبة للطلبة اآلخرين
لتقليل املخاطر إن أمكن عىل املوارد املتاحة .كما يجب أن يتاح للطلبة من أصحاب اهلمم إمكانية
الوصول إىل مناطق اللعب كغريهم من الطلبة.

 1.5.5املكتبات

ننصح املدارس بإغالق املكتبات وإتاحة املوارد املكتبية اإللكرتونية إن أمكن .وإذا كانت املكتبة ستبقى
مغلقة ،فمن املستحسن تحويلها إىل مساحة دراسية إضافية ،حيثما أمكن.
يجب عىل املدرسة يف حال قررت إبقاء املكتبة مفتوحة التأكد مما ييل:
•تركيب أجهزة تعقيم اليدين (يفضل تركيب األجهزة اليت ال تتطلب اللمس) يف كافة
أنحاء املكتبة وتشجيع استخدامها قبل وبعد االنتهاء من استخدام املورد التعليمي.
•ارتداء موظفي املكتبة القفازات باإلضافة إىل الكمامات وااللزتام بتعقيم أيديهم (فوق
القفازات) بانتظام قبل وبعد االنتهاء من استخدام املورد التعليمي.
•توفري مناديل التعقيم وجعلها متاحة الستخدام الطلبة مع توضيح التعليمات بشأن
االستخدام املناسب (مثل مسح األسطح ،وما إىل ذلك).
•قد تظل املكتبات مفتوحة إذا كانت املدرسة قادرة عىل التحكم واإلرشاف عىل
استخدامها .يتم منح أذن الدخول إىل كل فصل عىل حدة (مع التنظيف والتعقيم
بينهما) وأن يتم اإلرشاف عليها من قبل املعلم أو مساعد املعلم.
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•يجب إزالة الكتب املصنوعة من القماش أو غريها من املواد اليت يصعب تنظيفها ،
وتجليد الكتب إن أمكن لتسهيل عملية التنظيف والتعقيم.
•يجب تخصيص حاوية لوضع املوارد والكتب املستعملة (مثل صندوق له غطاء أو فتحة
صغرية تمنع إعادة االستخدام إال بعد إجراء التعقيم) عند مدخل املكتبة.
•يجب تعقيم كتب املكتبة واملوارد األخرى بعد استخدامها و قبل تداوهلا مرة أخرى.
•يجب االحتفاظ بسجل خاص لتتبع حركة الدخول واخلروج من املكتبة (كل شخص
يدخل أو يخرج).

 1.5.6املرافق الر ياضية

يتم حث جميع الطلبة وتشجيعهم عىل املشاركة يف األلعاب الرياضية للحفاظ عىل صحتهم
وسالمتهم ،لكن سيتم تعليق الرتبية الرياضية يف املدراس يف الوقت احلايل حىت إشعار آخر.
يجب عىل معلمي الرتبية الرياضية إتاحة خيار التعلم عن بعد للطلبة للحفاظ عىل لياقتهم.
ً
مناسبا.
يمكن تحويل املرافق الرياضية كمساحة دراسية إضافية ،إذا كان ذلك

 1.5.7املرافق الثقافية

يتم حث جميع الطلبة وتشجيعهم عىل املشاركة يف األنشطة الثقافية لصقل إبداعاتهم واحلفاظ
عىل صحتهم النفسية والذهنية.

ً
جزءا من املنهج الدرايس مثل الفنون برشط االلزتام
يمكن تطبيق األنشطة الثقافية اليت تعد
بإجراءات التباعد االجتمايع ،وتقليل تبادل املواد املشرتكة و  /أو تعقيمها قبل االستخدام وبعده
(مثل فرشاة التلوين ،وعجالت الفخار ،وغريها).
يمكن استخدام اآلالت املوسيقية اليت يمكن تعقيمها بسهولة بعد االستعمال (أي أدوات القرع
أو الوتر ية) ،أما بالنسبة إىل اآلالت النحاسية وآالت النفخ فال يجب تبادهلا وتشاركها بني الطلبة،
ً
حرصيا لكل طالب بعد
ويمكن للطلبة إحضار آالتهم اخلاصة أو من املمكن تخصيص آلة واحدة
تعقيمها بالشكل املناسب (انظر توصيات اجلمعية الوطنية للرتبية املوسيقية  -الواليات املتحدة
االمر يكية /https://nafme.org/covid-19-instrument-cleaning-guidelines :

 1.5.8املساحات /املناطق املشرتكة املخصصة للموظفني

يجب عىل املوظفني االلزتام بإجراءات التباعد االجتمايع التالية يف جميع األوقات:
• 1.5م مع الطلبة
• 2م مع املعلمني  /املوظفني اآلخر ين
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إعادة توزيع املكاتب واملساحات املشرتكة للموظفني ،مع مراعاة ترك مسافة مرتين بني األشخاص،
كما يجب استخدام املناطق املشرتكة بالتناوب لتقليل االختالط.
يوىص بوضع حواجز شفافة بني مكاتب املوظفني لتعزيز إجراءات احلماية وليتمكن املوظف من
خلع الكمامة لتناول الطعام.
ً
ينبيغ عقد اجتماعات املوظفني والدورات التدريبية إلكرتونيا كلما أمكن ذلك.
سيتم اإلعالن عن السياسات واملبادئ التوجيهية األخرى املتعلقة باملوظفني يف وقت الحق
بالتنسيق مع السلطات املختصة.

 1.5.9غرف الصالة

يجب عىل الطلبة واملعلمني إحضار سجادات الصالة اخلاصة بهم ،ويجب املحافظة عليها بشكل
صحيح أثناء فرتة تواجدهم يف املدرسة وتنظيفها بانتظام.
سيتم اإلعالن عن إرشادات أخرى تتعلق بغرف الصالة يف وقت الحق بالتنسيق مع السلطات املختصة.

 1.6النظافة الشخصية
1.6.1

اإلرشادات حول غسل وتعقيم اليدين

ينبيغ عىل املدرسة توفري أماكن لغسل اليدين أو التعقيم يف األماكن الرئيسة يف املدرسة ،مثل نقاط
الوصول إىل املدرسة واملالعب وجميع املداخل والفصول الدراسية وعند مدخل املقصف املدريس
ويف املطبخ وغريها.
يجب تجهزي جميع أماكن غسل اليدين باملواد الالزمة من الصابون السائل واملناديل املعقمة
واملناشف الورقية ذات االستخدام ملرة واحدة باإلضافة إىل امللصقات اإلرشادية اليت توضح طرق
غسل اليدين وتجفيفها.
ً

يمنع استخدام املجفف اهلوايئ (يجب سحب قابس الكهرباء أو وضع لوحة بمنع االستخدام) نظرا
إلمكانية تدويره للهواء واحتمالية نقله لألمراض.
عىل املدرسة أن توجه الطلبة واملوظفني بأهمية تجفيف األيدي بشكل صحيح بعد غسلها حيث أن
األيدي الرطبة قد تساعد عىل تكاثر اجلراثيم.
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يجب أن تحتوي أماكن تعقيم اليدين عىل جل معقم بنسبة كحول .80% - 70%
يجب أن تحتوي أماكن غسل اليدين (مثل دورات املياه وما إىل ذلك) عىل عالمات أرضية لإلشارة
إىل مسافة  1.5مرت بني كل طالب و/أو موظف يستخدم املرفق.
عىل املدرسة أن تشجع الطلبة عىل غسل اليدين ملدة  20ثانية يف احلاالت التالية:
•عندما تكون األيدي متسخة بشكل واضح.
•قبل وبعد األكل.
•بعد استخدام املرحاض.
•عند ملس األسطح كثرية االستخدام مثل مقابض األبواب والدرابزين وما إىل ذلك.
•عند السعال أو العطس.
ً
إذا مل يكن غسل اليدين متيرسا ،فيمكن للطلبة تعقيم أيديهم باستخدام املعقم السائل ثم غسل
أيديهم باملاء والصابون (ملدة  20ثانية) بمجرد أن يتمكنوا من ذلك.
يجب اإلرشاف عىل األطفال الصغار (الروضة واحللقة األوىل) عند غسل اليدين وعند استخدام
املعقم السائل.
ً

يجب عىل الطلبة استخدام املناديل أو املناشف الورقية عند السعال والعطس ،والتخلص منها فورا
ً
يف سلة مهمالت مغطاة (ال ينصح إطالقا بإعادة استخدام املناديل) ثم غسل أيديهم عىل الفور باملاء
والصابون ملدة  20ثانية (أو تعقيم أيديهم املعقم السائل إذا تعذر الوصول إىل مرافق غسل اليدين).
إذا مل تتوفر املناديل أو املناشف الورقية ،ينبيغ عىل الطالب تغطية الفم عند العطس والسعال
باستخدام مرفق يده ،واستخدام معقم اليدين بعد ذلك إذا أمكن.
يجب تزويد الطلبة أصحاب اهلمم بالتوجيهات املناسبة حول النظافة الشخصية واإلرشاف عليهم
لضمان االمتثال .يف حال مل يتمكن الطالب أصحاب اهلمم من تنفيذ أي من التوجيهات بمفرده
بسبب احتياجاته اخلاصة ،يمكن تقديم املساعدة الالزمة له برشط مراعاة التقليل من املخاطر اليت
قد يتعرض هلا الطالب واملوظف .كما يجب مراعاة تدابري احلماية الشخصية ألعضاء هيئة التدريس
الذين يرشفون عىل نظافة الطلبة أصحاب اهلمم.

 1.6.2املتعلقات الشخصية واملستلزمات املشرتكة

للحد من مخاطر التلوث ونقل الفريوسات ،يجب التقليل من املتعلقات الشخصية للموظفني
والطلبة إىل احلد األدىن.
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استخدام املستلزمات املدرسية جائز يف حال كانت نسبة مشاركتها مع اآلخرين منخفضة برشط
تعقيمها بعد كل استخدام (مثل املقص والغراء واملساطر ومعدات املخترب).
يجب تخصيص مكان أو حاوية (معدة بصورة تمنع االستخدام مرة أخرى قبل التعقيم) يضع
فيها األطفال جميع املواد املستخدمة اليت تعرضت للسوائل احليوية (اللعاب واإلفرازات املخاطية)،
وذلك من أجل تنظيفها وتعقيمها بعد انتهاء احلصة وقبل إعادة استخدامها مرة أخرى.
يجب إزالة األثاث واملعدات واملوارد غري الرضورية أو تصنيفها عىل أنها محظورة ووضع ملصق
بذلك لعدم استخدامها ،وينبيغ أن تكون جميع املواد املتاحة واألثاث املستخدم سهل التنظيف
والتعقيم (أي مصنوعة من املواد غري النسيجية).
يجب تزويد كل طالب بمجموعة أدوات قرطاسية مخصصة له أو توجيه الطلبة إىل إحضار
ً
أدوات قرطاسية خاصة بهم مع االحتفاظ بها يف املدرسة إذا كان التخزين ممكنا (األقالم بأنواعها
ً
ً
ً
واملقصات وغري ذلك) ،وإذا مل يكن التخز ين ممكنا فيجب عىل الطلبة إحضار األدوات يوميا .علما
بأن أدوات القرطاسية يه لالستخدام الشخيص وال يجب مشاركتها مع اآلخرين.
ينبيغ احلد من نقل األوراق من املزنل إىل املدرسة والعكس عن طريق إعطاء أوراق العمل يف
ً
الفصل حللها ،أو إرساهلا إلكرتونيا.
يف حالة استخدام الطلبة أصحاب اهلمم ملعدات خاصة لدعم احتياجاتهم ،فيجب التأكد من
تنظيفها وتطهريها بشكل مالئم وعدم مشاركتها مع الطلبة اآلخرين.
ً
بالنسبة للطلبة الذين ُيسمح هلم بإحضار األجهزة اإللكرتونية الشخصية وفقا الشرتاطات املدرسة،
فينبيغ التأكد من نظافة أجهزتهم باستمرار باستخدام املناديل املعقمة بانتظام وعدم مشاركتها
مع اآلخر ين.
يوىص برتكيب خطافات صغرية عىل جميع املكاتب لتعليق املتعلقات الشخصية وتجنب وجود
عوائق عىل األرض.
يجب وضع اإلرشادات بشأن املتعلقات الشخصية للموظفني الذين يعملون مع الطلبة أصحاب
اهلمم والتأكد من إدراجها يف عملية تقييم املخاطر.

 1.6.3معدات احلماية الشخصية

ارتداء كمام الوجه إلزامي جلميع من يدخل مبىن املدرسة ،باستثناء ما ييل:
•الطلبة يف ر ياض األطفال.
•يمكن ملعلمي الطلبة أصحاب اهلمم الذين يعانون من ضعف السمع استخدام
كمامات شفافة.
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ً
•يمكن للموظفني ارتداء الكمام الشفاف عند التعامل مع الطلبة األصغر سنا لدعم
النمو العاطفي واالجتمايع هلم .فيما ينبيغ ارتداء الكمامات املعتادة يف جميع
األوقات األخرى.
•بالنسبة جلميع الطلبة واملوظفني اآلخرين ،ال يمكن إزالة األقنعة إال أثناء تناول
الطعام ،مع احلفاظ عىل التباعد االجتمايع بشكل صارم.
•يجب ارتداء واقيات الوجه من قبل الطلبة واملوظفني ذوي احلاالت الطبية اليت ال
يوىص معها بارتداء الكمام (مع وجود تقر ير طيب).
سيتم اإلعالن يف وقت الحق بخصوص أي استثناءات أخرى غري املذكورة أعاله بالتنسيق مع
اجلهات الصحية.
ً
يمكن استخدام الكمامات املصنوعة مزنليا من القماش أوالطبية.
ً
ينبيغ عىل الطلبة واملوظفني إحضار كمامني يوميا ،بحيث يتم استخدام أحدهما يف الصباح واآلخر
بعد الغداء .كما يجب التخلص من الكمامات يف صناديق مخصصة للنفايات الطبية .ويف حالة
استخدام كمامات قماشية يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان حفظ املستخدمة منها بشكل
ً
يوميا.
صحيح يف حقيبة الطالب وتنظيفها
يجب عىل املدارس توفري كميات كافية من الكمامات للطلبة الذين قد ال يحرضون معهم
كمامات أو يف حال فقدانها أو تلفها .ويجب أن تكون متاحة بسهولة عند مداخل ومخارج
املدرسة ،ويف الفصول الدراسية إذا لزم األمر.
تقع عىل املدرسة مسؤولية ضمان تزويد املوظفني الذين يعملون مع الطلبة أصحاب اهلمم
ً
بمعدات احلماية الشخصية هلم وفقا لتقييم املخاطر الذي تم إجراؤه.
تقع عىل املدرسة مسؤولية التأكد من ارتداء الطلبة للكمامات بشكل صحيح .كما يجب عليها
تقديم التوعية والتدريب املناسب للطلبة حول طرق تنظيف اليدين وارتداء القناع.
لالطالع عىل طريقة استخدام وإزالة الكمام بشكل صحيح ،راجع امللحق .4
ال يوىص باستخدام القفازات ولكن يمكن ارتداؤها ملن يرغب .يجب أن يدرك املوظفون والطلبة أن
القفازات ال تمنع العدوى وأن غسل اليدين املتكرر هو األفضل.
ً
يجب تشجيع الطلبة عىل حمل املعقم دائما (يف اجليب أو احلقيبة) عىل أن تكون نسبة تركزي املعقم
 80% - 70%من الكحول ،الستخدامه يف تعقيم أيديهم بشكل متكرر.
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يف بعض احلاالت ،يلزم ارتداء معدات واقية شخصية إضافية من قبل املوظفني (الكمامات ووايق
الوجه والقفازات و /أو مزئر بأكمام طويلة لالستخدام للمرة الواحدة) .ويشمل ذلك:
•املوظفني املسؤولني عن فحص درجة احلرارة.
•ممرضة املدرسة أي من موظفي الكادر الطيب املرخص.
•العاملني يف مقصف املدرسة وطاقم املطبخ.
•عمال النظافة املسؤولني عن التعقيم والتطهري.

 1.6.4التالمس اجلسدي

يجب عىل جميع الطلبة واملوظفني احلفاظ عىل مسافة  1.5مرت عن بعضهم البعض يف جميع األوقات.
بالنسبة للطلبة األصغر ً
سنا الذين يجدون صعوبة يف تطبيق إجراءات التباعد االجتمايع ،فعىل املدرسة

النظر يف إمكانية تقليل فرتات االختالط عن طريق توزيع الطلبة عىل «مجموعات» (انظر اجلزء )2.4.4
واملحافظة عىل نظافة اليدين .يجب أن يكون املوظفون عىل مقربة من األطفال ملراقبتهم أثناء عملهم
(يف حال أصيب أحد الطلبة ،أو احتاج إىل مساعدة يف ربط حذائه ،وما إىل ذلك).
يجب عىل الشخص الذي يقدم الدعم والرعاية للطلبة أصحاب اهلمم التأكد من نظافة أيديهم
وتعقيمها قبل التواصل مع الطلبة اآلخر ين.
إذا قررت املدرسة بأن لديها القدرة عىل استقبال الطلبة من أصحاب اهلمم الذين يحتاجون إىل
مستوى عال من الرعاية والدعم ،يجب التأكد من أن هذا األمر ال يشكل خطورة عىل الطالب أو
غريه من أعضاء املجتمع املدريس.
إذا احتاج الطالب إىل املساعدة للوصول إىل املدرسة دون املحافظة عىل مسافة جسدية (مشكلة
حركية) ،فيجب عىل املدرسة توضيح تقييم املخاطر الشامل يف كيفية إدارة احتياجات هذا الطالب
ووضع اخلطة الرتبوية الفردية ومراجعتها بصورة يومية  /أسبوعية حسب احلاجة.
يجب أخذ االحتياطات الالزمة يف جميع األنشطة األخرى اليت قد تجعل الطلبة عىل مقربة من
ً
بعضهم بعضا.

1.7

التنظيف والتعقيم والتطهري

1.7.1

تنظيف املباين املدرسية واألثاث

عىل املدارس إجراء عمليات التنظيف والتطهري العام للمباين كل  24ساعة ،وهذا يشمل تنظيف
وتطهري األرضيات ،وإزالة البقع ،وتنظيف األسطح من أثاث وأدوات تعليمية وغريها ،وإخراج القمامة.
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ً
يجب تنظيف األسطح بالصابون  /املنظفات واملاء إلزالة أية مواد عضوية أو فتات أوال ،ثم استخدام
ً
املطهرات (للقضاء عىل اجلراثيم) وتشمل أيا من املواد املذكورة يف القسم .1.7.2
يمكن للطلبة واملوظفني استخدام اجلل املعقم أو املناديل املعقمة بنسبة تركزي الكحول - 70%
 80%كمعقمات (للحد من انتشار اجلراثيم) عىل األيدي وأسطح املكاتب.
يجب إزالة جميع قطع السجاد وتخزينها حىت انتهاء أزمة كوفيد.19 -
يجب تنظيف وتطهري األسطح اليت يتكرر ملسها من العديد من األشخاص (مثل مفاتيح اإلضاءة
والدرابزين ومقابض األبواب ،وصنابري املياه ومقاعد املرحاض ،وغريها) كل ساعة خالل اليوم الدرايس.
يجب تنظيف دورات املياه ورشها بمحلول مطهر كل ساعة خالل اليوم الدرايس.
يجب تفر يغ صناديق القمامة يف الفصول الدراسية ودورات املياه قبل امتالئها ،مرة واحدة عىل
األقل يف اليوم.
يجب مراعاة اإلرشادات التوجيهية أعاله عند إدارة عمليات التنظيف والتعقيم والتطهري للموارد
واألدوات اإلضافية الالزمة للطلبة أصحاب اهلمم.

 1.7.2طرق وتقنيات التنظيف

ً
ً
اتساخا ،ومن
يجب أن تبدأ عملية التنظيف من املناطق األقل اتساخا (األنظف) إىل املناطق األكرث
ً
املستويات األعىل نزوال إىل األسفل بحيث يمكن تدارك الفتات املتساقط عىل األرض ليتم تنظيفه يف
النهاية بطريقة منظمة دون إغفال أي منطقة.

يجب استخدام فوط نظيفة عند كل عملية تنظيف (مثل عمليات التنظيف اليومي الروتيين قبل
بداية اليوم الدرايس).
بالنسبة للمناطق اليت تعترب عرضة خلطر اإلصابة بتلوث فريوس كوفيد  19 -مثل العيادة املدرسية
أو املواقع اليت يستخدمها شخص تم التأكد من إصابته بالفريوس (مثل أسطح املكاتب واألرضيات
وما إىل ذلك) ،فيجب أن يتم استخدام معدات تنظيف وفوط مختلفة للتعامل معها.
يجب التنوية إىل أن محاليل التنظيف أو املطهرات املستخدمة عرضة للتلوث مع تكرار استخدامها
ً
عىل األسطح امللوثة فتصبح أقل فعالية تدر يجيا كلما زادت املواد العضوية يف املحلول ،مما
يؤدي إىل نقل اجلراثيم إىل األسطح األخرى .لذلك يجب التخلص من هذه املحاليل واملنظفات/
املطهرات بعد كل استخدام لتنظيف األماكن اليت استخدمها األشخاص املصابون بالفريوس أو
املشتبه بإصابتهم.
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 1.7.3املطهرات املعتمدة

يجب تحضري محلول مطهر جديد يف كل يوم أو مع كل عملية تنظيف .وينبيغ استخدام املطهرات
املعتمدة حسب املواصفات الصحيحة فقط.
عند تنظيف املواقع اليت استخدمها شخص مصاب بفريوس كوفيد  ،19 -ينبيغ عىل املدرسة التأكد
من اتباع اإلرشادات التالية:
•إغالق جميع املناطق املتأثرة اليت استخدمها الشخص املصاب.
•فتح األبواب والنوافذ لتهوية املنطقة.
•ينصح باالنتظار  24ساعة قبل تنظيف املنطقة أو تعقيمها.
•التأكد من أن عمال التنظيف يرتدون معدات الوقاية الشخصية الكاملة (الكمام
ووايق الوجه والقفازات واملزئر ذو األكمام الطويلة لالستخدام ملرة واحدة).
•تنظيف وتطهري املنطقة باستخدام محلول مطهر وفوط جديدة ،ثم التخلص من
الفوط أو غسلها بمنظف جيد قبل إعادة استخدامها.

 1.7.4تنظيف املعدات واألدوات املشرتكة

ال ينصح بمشاركة أجهزة ومعدات الكمبيوتر ،وباألخص تلك اليت يلمسها الطلبة بشكل متكرر

(مثل لوحات مفاتيح الكمبيوتر وأجهزة املاوس وغريها) ،ويف حال احلاجة لذلك يجب تعقيم جميع
األسطح بعد كل استخدام قبل أن يلمسها شخص آخر.
ننصح املدارس باحلد من مخاطر انتقال العدوى والتلوث بسبب مشاركة املواد واألدوات ،وذلك عرب
اتباع النقاط التالية:
•عدم استخدام املواد اليت يصعب تنظيفها أو تطهريها ،مثل بعض أنواع األلعاب
واألدوات التعليمية وما إىل ذلك.
ً
•بالنسبة للطلبة األصغر سنا ،يجب تخزين أدواتهم ومستلزماتهم اليومية (مثل أوراق
العمل والدفاتر والقرطاسية) بشكل منفصل يف حاويات بملصقات.
•التأكد من أن املواد التعليمية (مثل األلعاب والكتب وأدوات التعلم وما إىل ذلك)
متوفرة بشكل كاف لتقليل املشاركة بني األطفال.
•اقتصار استخدام لوازم الدرس واألدوات عىل مجموعة واحدة من األطفال يف كل
مرة ثم تعقيمها قبل نقلها إىل املجموعة األخرى.
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 1.7.5التهوية

يجب عىل املدرسة التأكد من تهوية مباين املدرسة الداخلية بشكل جيد .ولضمان التهوية اجليدة
ً
يجب إبقاء أبواب ونوافذ الفصول الدراسية مفتوحة (يف حال كان الطقس مناسبا) واستخدام
مراوح التهوية  /وحدات التهوية لتجديد اهلواء.

يف حالة استخدام نظام تكييف اهلواء ،يجب عىل املدرسة التأكد من إمدادات اهلواء النقي ،وتنظيف
مرشحات الغبار بانتظام.
يجب تهوية األماكن املغلقة مثل الفصول الدراسية وما إىل ذلك باهلواء النقي ملدة  10دقائق عىل
األقل قبل وصول الطلبة إىل املدرسة ،وأثناء أوقات االسرتاحة ،والغداء ،وبعد أوقات الدراسة.

 1.7.6الغداء /تحضري الطعام بأمان

عىل املدرسة تشجيع أولياء األمور عىل إرسال وجبات طعام معبأة يف املزنل مع أطفاهلم.
يمنع عىل الطالب مشاركة طعامه مع الطلبة اآلخر ين.
ال ينصح باستخدام مقصف املدرسة من قبل أعداد كبرية من الطلبة إال يف حال إمكانية العزل
بينهم الطلبة ،وعىل أن يتم تنظيف املكان وتطهريه بني كل استخدام .ويفضل تناول الطعام يف
الفصول كلما أمكن.

ً
ُيسمح باستخدام آالت بيع األطعمة واملرشوبات املعبأة مسبقا رش يطة أن تليب متطلبات
السالمة الغذائية.
يف بعض املدارس ال يتم طبخ الوجبات يف مطبخ املدرسة بل يتم تقديم وجبات جاهزة معلبة ،ويف
هذه احلال عىل املدرسة اتباع التايل:
•االمتثال جلميع املتطلبات املنصوص عليها يف معايري املقاصف املدرسية اليت وضعتها
هيئة الزراعة والسالمة الغذائية فيما يتعلق بالنظافة الشخصية والنظافة العامة،
ومعايري درجة احلرارة ،وطرق تغليف وعرض املواد الغذائية ،ونقلها وتخزينها ،وإدارة
النفايات الغذائية.
•التأكد من مراعاة املوظفني للتباعد االجتمايع ونظافة اليدين وارتداء واقيات الوجه
والقفازات والكمامات أثناء تحضري وتوزيع وجبات الطعام.
•التأكد من أن مكان غسل اليدين يف املطبخ مناسب لغسل اليدين بصورة متكررة.
إذا كان لدى أي من الطلبة أصحاب اهلمم متطلبات غذائية إضافية ال يمكن توفريها بما يتماىش
مع اإلرشادات املوجهة للطلبة اآلخرين ،فيجب مراعاة احتياجاتهم اخلاصة كجزء من عملية تقييم
املخاطر ومناقشتها مع أولياء أمورهم .ويجب إبالغ جميع القرارات واألحكام املتخذة للمعنيني من
املوظفني يف املدرسة.

28

1.7.7

أنظمة املياه

تقوم املدارس بإجراء عمليات التفتيش والصيانة الالزمة ألنظمة املياه لضمان سالمتها بعد فرتة
طويلة من عدم االستخدام.

 1.7.8إدارة املخلفات

ً

يجب تعبئة نفايات املدرسة يف أكياس متينة وإغالقها جيدا والتخلص منها بوضعها يف األماكن
املخصصة من مركز أبوظيب إلدارة النفايات لتقوم بالتقاطها.

ً
يجب التخلص من النفايات الطبية الناتجة عن العيادة املدرسية وفقا للمتطلبات اليت وضعها مركز
أبوظيب إلدارة النفايات.
بعد التخلص من النفايات ،يجب غسل اليدين ملدة  20ثانية عىل األقل باستخدام املاء والصابون.
يجب النظر يف أي احتياجات إضافية للطلبة أصحاب اهلمم متعلقة بإدارة النفايات ووضعها كجزء
من عملية تقييم املخاطر ،وإبالغ جميع اإلجراءات املتخذة للمعنيني من املوظفني يف املدرسة.

 .1.8املواصالت
 1.8.1املركبات اخلاصة

ننصح بشدة أن يستخدم الطلبة مواصالت خاصة للوصول إىل املدرسة ما أمكن ذلك من أجل
تقليل الضغط عىل نظام احلافالت املدرسية.
ً
من املتوقع زيادة املدة الزمنية لرحلة احلافلة املدرسية نظرا لالزدحام املروري يف هذه الفرتة بسبب
األزمة احلالية.
يف حال استخدام بعض الطلبة لسيارة مشرتكة كوسيلة نقل ،ينبيغ عىل أولياء أمور هؤالء الطلبة
إطالع املدرسة عىل خط سريهم بصورة يومية لتتمكن من تعقب املخالطني إذا استدىع األمر.

 1.8.2السالمة وتدابري النظافة عىل منت احلافالت املدرسية

ينبيغ عىل جميع الطلبة من عمر السادسة أو أكرب ارتداء الكمام.

يجب التأكد من قياس درجة حرارة كل طالب قبل صعوده إىل احلافلة من املزنل ومن املدرسة.
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يجب أن يرافق الطلبة األصغر ً
سنا شخص بالغ حىت يتأكد من صعود الطالب إىل احلافلة ،ألن
ً
مرشف احلافلة لن يسمح للطفل بالصعود إذا وجد ارتفاعا يف درجة حرارته.
يف حالة ارتفاع درجة حرارة الطالب عند ركوبه احلافلة من املدرسة إىل املزنلُ ،
سيطلب منه البقاء يف
املدرسة وانتظار حضور ويل أمره الستالمه والعودة بوسيلة مواصالت خاصة.
يف حالة ظهور أي أعراض لدى الطالب أثناء الرحلة إىل املدرسة ،يجب إبقاؤه عىل مسافة  2مرت
من الطلبة اآلخر ين وأن يتم عزل الطالب املصاب بمجرد الوصول إىل املدرسة واتباع بروتوكول/
سياسة إدارة احلوادث (راجع القسم  .)1.9.4وإذا ظهرت األعراض أثناء الرحلة إىل املزنل ،فيجب
أخذ الطالب إىل بيته قبل الطلبة اآلخرين وإبالغ املدرسة عن احلادثة للمتابعة .ويمكن بعدها
للطالب العودة إىل املدرسة بشهادة طبية.
يجب أن تحتوي جميع احلافالت املدرسية عىل معقم لليدين عند املدخل .كما يجب تزويد مرشيف
احلافالت بمناديل تعقيم وصندوق نفايات مناسب للحافلة.
يمنع تناول األطعمة أو املرشوبات عىل منت احلافلة (باستثناء املاء).
عىل جميع الطلبة تعقيم أيديهم عند الصعود إىل احلافلة وعند الزنول منها.
عىل كل طالب احلفاظ عىل مسافة  1.5مرت بينه وبني اآلخرين عند الصعود إىل احلافلة وعند الزنول منها.
ُيسمح حلافلة واحدة فقط بإنزال الطلبة إىل املدرسة ،وعىل بقية احلافالت االنتظار إىل حني االنتهاء
من نزول ودخول جميع الطلبة إىل املدرسة لتبدأ احلافلة التالية بإنزال الطلبة.
يجب تحديد املناطق املحيطة بمدخل املدرسة بشكل واضح لتنظيم الزنول من احلافلة (منطقة
نزول الطلبة تختلف عن منطقة انتظار احلافالت).
ً
يجب أن يتم نزول الطلبة من احلافلة بطر يقة منظمة ،صفا تلو اآلخر ،كما يجب مراعاة
التباعد االجتمايع.
يجب أن يكون يف كل حافلة مرشف واحد عىل األقل لقياس حرارة الطلبة وتوجيههم إىل تعقيم
أيديهم وتقديم املساعدة هلم ومرافقتهم عند الزنول.
يجب تحديد مقاعد مخصصة لكل طالب يف احلافلة يجلس عليه كل يوم.
يجب تنظيف وتطهري احلافلة من الداخل بعد كل رحلة من وإىل املدرسة.
سيتم اإلعالن عن جميع تدابري السالمة األخرى للحافالت (مثل حواجز السائقني ،واملتطلبات
الصحية ملرشف احلافلة والسائق ،وما إىل ذلك) يف وقت الحق بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
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 1.8.3إدارة املساحات والطاقة االستيعابية

بحسب التوجيهات احلكومية ،ال يجب أن تتجاوز الكثافة الطالبية يف احلافالت املدرسية  50%من
السعة القصوى ،عىل أن يتم اإلعالن عن املزيد من التفاصيل حول احلافالت املدرسية يف وقت الحق.
ً
يمكن لألشقاء اجللوس معا عىل مقاعد احلافلة مع احلفاظ عىل التباعد االجتمايع مع الطلبة اآلخرين.
يجب تميزي جميع املقاعد برشيط  /طالء  /ملصقات لتوضيح أماكن اجللوس.

يف حال احتاج أحد الطلبة أصحاب اهلمم إىل مساعدة أو رعاية إضافية من شخص بالغ فيجب
إجراء عملية تقييم املخاطر بصورة شاملة وإعداد خطة نقل له.
حني يستخدم الطلبة أصحاب اهلمم وسائل األمان املساعدة عىل احلافالت املدرسية ،مثل كريس
السيارة املخصص لتقييد احلركة ،يجب التأكد من أن جميع وسائل املساعدة تلك قد تم تعقيمها
بحسب اإلجراءات املتبعة.

 1.8.4اجلداول واملناوبات

عىل املدرسة مراجعة وتحديث خطط التنقل مع مراعاة عدد احلافالت وعدد الطلبة الذين
يستخدمون خدمات النقل املدريس ،باإلضافة إىل متطلبات التباعد االجتمايع.
ينبيغ عىل املدرسة تنظيم أوقات وصول ومغادرة الطلبة حسب وصول ودخول احلافلة أو حسب

أي وسيلة أخرى مناسبة لتجنب االختالط بني املجموعتني .وإلعطاء الوالدين العاملني أطول
فرتة ممكنة ما بني وقت إنزال الطلبة ووقت استالمهمُ ،ينصح بتنسيق موعد إحضار الطلبة إىل
املدرسة قبل موعد وصول احلافلة ،يف حني يكون موعد استالم الطلبة بعد مغادرة احلافالت يف
نهاية اليوم الدرايس.
يجب عىل املدرسة تسجيل احلضور بشكل يومي عىل منت احلافالت لتتمكن من تتبع الطلبة يف
حال ثبوت إصابة أي منهم بفايروس كوفيد .19 -

 1.8.5خدمات النقل املدرسية

ً

نحث املدرسة عىل توفري خدمات النقل للطلبة نظرا لعدم قدرة بعض أولياء األمور عىل توفري
املواصالت ألبنائهم .يعود قرار توفري املواصالت املدرسية أو عدم توفريها إىل تقدير املدرسة
حسب املعطيات.
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 1.9إدارة احلوادث واالستعداد للطوارئ
1.9.1

السياسات واللوائح املعمول بها لتتبع احلاالت املخالطة واإلبالغ عن املشاكل الصحية
املرتبطة بكوفيد 19-إىل السلطات الصحية املعنية
يف حال أبلغ الطالب أو أحد العاملني يف املدرسة عن إصابته بعدوى فريوس كوفيد ،19 -فيجب
عىل املدرسة اتباع التايل:
•منح اإلذن باالنرصاف هلذا الطالب /املوظف ،واتخاذ الالزم ملواصلة تعلمه أو تدريسه
ً
عن بعد وفقا للخيار الذي يفضله وحالته الصحية.
ً
•التدقيق يف بيانات حضور الطلبة  /املوظفني فورا لتحديد احلاالت املخالطة للشخص
املصاب خالل اليومني السابقني من ظهور األعراض (حلاالت كوفيد -19املصحوبة
ً
بأعراض) وبدءا من تاريخ جمع عينة املسحة للحاالت بدون أعراض.
•إبالغ األشخاص املخالطني الذين تم تحديدهم عن تعرضهم خلطر اإلصابة بالفريوس
دون الكشف عن هوية الشخص الذي ثبتت إصابته .بالنسبة للطلبة ،فيجب عىل
املدرسة إبالغ أولياء األمور باختالط طفلهم بشخص مصاب بالفريوس.
•إرسال هذه املجموعة املحددة من األشخاص املخالطني للمصاب إىل املزنل وإلزامهم
باحلجر الصيح يف املزنل ملدة ً 14
يوما من آخر يوم كانوا فيه عىل اتصال مع احلالة .ال
ً
يحتاج أفراد األرسة يف هذه احلالة إىل احلجر الذايت إال إذا ظهرت األعراض الحقا عىل
الشخص املخالط .إذا كان الشخص املخالط من فئة األطفال ،فقد يحتاج أحد الوالدين
أو مقدم الرعاية إىل عزل نفسه.
•تقديم النصح والتوجيه الالزم هلذه املجموعة املخالطة حول األعراض املحتملة وأهمية
الزتامهم بإجراءات السالمة ملدة ً 14
يوما يف حالة اإلصابة بـفريوس كوفيد.-19
•إبالغ دائرة التعليم واملعرفة ومركز أبوظيب للصحة العامة عن احلاالت املصابة وعدد
األشخاص الذين ُيحتمل تعرضهم لإلصابة بالعدوى
•التأكد من أن جميع موظفي املدرسة  /األعضاء املعنيني عىل دراية تامة بالسياسات
واللوائح املذكورة أعاله وخطة العمل واإلجراءات املطلوبة اتجاه أي حالة إصابة أو
اشتباه باإلصابة (من خالل قائمة إجراءات واضحة ،املخططات ،وما إىل ذلك)
•يجب أن يكون لكل مدرسة بر يد إلكرتوين جمايع ،ليتمكن أعضاؤه من استالم أي
تحديثات أو مستجدات .االجتماعات املزتامنة  /االجتماعات اإللكرتونية ملعرفة آخر
املستجدات تعترب رضور ية.
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 1.9.2تشكيل فر يق االستجابة يف املدرسة وتحديد األدوار واملسؤوليات
«قائد الفريق» :وهو يف األغلب مدير املدرسة أو نائب املدير.

«املستجيب األول» :يجب أن يكون شخص من الطاقم الطيب املدرب أو مقدم رعاية صحية ويف
ً
األغلب يكون ممرض املدرسة ،كما يجب أن يكون هذا الشخص متواجدا يف مبىن املدرسة خالل
اليوم الدرايس بأكمله لتقديم الرعاية الالزمة للطلبة يف حاالت الطوارئ وإدارة احلوادث ذات الصلة
بـكوفيد ،-19وإحالتها إىل اجلهات املختصة إذا لزم األمر.
«مرشف املرافق املدرسية» :وهو الشخص املسؤول عن إدارة  /تعقيم املدرسة واملسؤول عن
تحركات األعضاء  /املوظفني  /الطالب واستخدام املرافق يف مبىن املدرسة.
«مرشف تتبع احلاالت املخالطة» :املسؤول عن مراجعة سجالت حضور املوظفني والطلبة يف حالة
إصابة الطالب أو أحد أعضاء فريق العمل بعدوى فريوس كوفيد .-19سيقوم هذا الشخص
بتحديد وتسجيل مجموعة األشخاص الذين قد يكونون عىل اتصال بالشخص املصاب .يجب عىل
األعضاء املتخصصني يف تتبع احلاالت املخالطة تقديم الدعم الالزم هلذا الشخص.
«منسق حاالت كوفيد :“ -19املسؤول عن التواصل مع املوظفني وأولياء األمور ودائرة التعليم
واملعرفة ودائرة الصحة يف أي حادث مرتبط بـكوفيد -19يف املدرسة.

 1.9.3تخصيص منطقة للحجر الصيح يف املدرسة

ً

عىل املدرسة إنشاء غرفة عزل /حجر طيب يف العيادة املدرسية وتجهزيها وفقا للمواصفات املعتمدة
لالستخدام يف حاالت االشتباه باإلصابة يف أي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة.
وجود ممرض متخصص يف العيادة املدرسية التخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة للحاالت املشتبه بها
وإبالغ اجلهات املختصة.
يجب أن تكون غرفة احلجر الصيح جيدة التهوية وأن يكون هلا دورة مياه خاصة مجهزة بمرحاض
ومرافق غسل اليدين.
يف حالة استخدام الغرفة من قبل عدة أشخاص ،يجب وضع األرسة عىل ُبعد مرتين عىل األقل
عن بعضها البعض.
إذا كانت املدرسة تستقبل الطلبة من الذكور واإلناث يف احللقتني الثانية والثالثة ،فيجب توفري مساحات
منفصلة لكل منهما بحيث تحتوي عىل غرفتني للحجر الصيح ،وملحق بكل منهما حمام خاص.
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يجب أن تحتوي غرف العزل عىل املستلزمات األساسية مثل معدات الوقاية الشخصية (،)PPE
بما يف ذلك الكمام الطيب والقفازات واملزئر بأكمام طويلة لالستخدام الواحد .عىل أن تتم توفري
كمامات من نوع ( )N95ملمرضة املدرسة الستخدامها عند التعامل مع حاالت االشتباه باإلصابة
بكوفيد.19-
يجب أن تتوفر يف غرفة احلجر الصيح مواد التنظيف الرضورية مثل املطهر السطيح الذي يحتوي
عىل هيبوكلوريت ،والقفازات املطاطية ومعدات الوقاية الشخصية ( )PPEاليت يستخدمها
العاملون بالتنظيف.
رضورة تواجد أخصايئ طيب مدرب يف  /بالقرب من غرفة احلجر الصيح بشكل متواصل عند
وجود املر يض.
ً
عىل األخصايئ الطيب املحافظة دائما عىل مسافة مرتين من الشخص املشتبه بإصابته بكوفيد،19-
ً
وإذا مل يكن ذلك ممكنا ينبيغ ارتداء معدات الوقاية الشخصية ( )PPEقبل االقرتاب من املريض
املشتبه فيه.
ال ُيسمح للمدرسة بإعطاء أو اإلرشاف عىل تناول أي أدوية للتخفيف من أعراض كوفيد 19-دون
موافقة ويل أمر الطالب املصاب ما مل يكن ذلك بهدف إنقاذ حياته أو للرضورة القصوى .إذا كانت
املدرسة تستخدم أدوية و  /أو أدوات للتعامل مع حاالت الطوارئ الطبية ،فيجب عليها التأكد من
ً
موافقة ويل أمر الطالب أوال وتقديم العالج فقط من خالل أخصايئ طيب مدرب وعىل مسؤولية
ً
املدرسة اخلاصةُ .يسمح بإعطاء الباراسيتامول خلفض احلرارة إذا كان ويل األمر سيستغرق وقتا
ً
طويال .وإذا كان الطالب يعاين من ضيق يف التنفس ،فيمكن إعطاؤه األكسجني املنخفض التدفق
إىل أن يتم نقله إىل املستشفى.
يجب أال تحاول املدرسة تحت أي ظرف من الظروف إدارة أي من حاالت كوفيد 19-بمفردها .ويف
حال تدهور حالة املر يض ورضورة تقديم خدمات الطوارئ ،فيجب أن يتبع األخصايئ اإلجراءات
احلالية للتعامل مع حاالت الطوارئ.
يجب نقل الطالب الذي ظهرت عليه أعراض كوفيد 19-إىل غرفة احلجر الصيح وإبالغ ويل األمر
ليأخذه يف أرسع وقت ممكن .ويف حال كان املشتبه بإصابته هو أحد العاملني باملدرسة فعليه اتباع
تعليمات األخصايئ الطيب.

 1.9.4اإلرشادات حول السياسة املتبعة يف احلوادث املتعلقة بعدوى كوفيد 19-يف املدارس

يشري «حادث يتعلق بـكوفيد »19-إىل إصابة طالب أو أحد العاملني باملدرسة بأعراض مفاجئة مثل

احلمى أو ضيق التنفس أو السعال أو التهاب احللق مع احلمى أو بدونها.
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يف حالة وقوع حادث مرتبط بكوفيد 19-وكان الطالب يعاين من األعراض ،فيجب عىل معلمه
ً
إبالغ « قائد الفر يق» عىل الفور وتزويد الطالب بكمام طيب إذا كان قادرا عىل تحمل ارتدائه.
يقوم قائد الفر يق بتوجيه املستجيب األول الستالم الطالب من الفصل الدرايس ونقله إىل
غرفة احلجر الصيح مع احلفاظ عىل مسافة  2مرت ،والتأكد من عدم ملس الطالب لألسطح كثرية
االستخدام مثل مقابض األبواب والدرابزين وما إىل ذلك.
ً
يقوم قائد الفر يق أيضا بتوجيه مرشف املرافق املدرسية بالقيام بتنظيف وتطهري الفصل الدرايس
بالكامل ،وباألخص مقعد الطالب املصاب ومتعلقاته الشخصية.
ً
كما يجب أن يقوم قائد الفر يق أيضا بإبالغ منسق حاالت كوفيد 19-للتواصل مع ويل أمر الطالب
الستالمه عىل الفور وأخذه إىل املزنل  /املستشفى.
تتضمن معايري العودة إىل املدرسة للشخص املصاب احلصول عىل نتيجتني سلبيتني متتاليتني
ً
باإلضافة إىل تحسن األعراض ،أو إكمال  14يوما منذ أول نتيجة إيجابية.

 1.9.5توجيهات للعاملني بالعيادة املدرسية

ً

يجب أن يكون يف مبىن املدرسة عيادات مدرسية مخصصة وفقا للسياسة رقم  64من دليل
سياسات املدارس اخلاصة .15-2014

يجب عىل املدرسة توظيف ممرضة للمدرسة بدوام كامل وحاصلة عىل ترخيص مهين صيح ساري
املفعول من دائرة الصحة للعمل كممرضة مدرسية.
يجب أن يتحقق موظفو العيادة املدرسية من أن كامل األثاث ومعدات الوقاية الشخصية
ً
(الستخدام الكادر الطيب وأيضا األشخاص املشتبه بإصابتهم بكوفيد )19-وجميع األدوات املطلوبة
ً
من قبل جهات الرعاية الصحية متوفرة ومخزنة جيدا ،وأنه قد تم استيفاء جميع املتطلبات
املتعلقة بالعيادات.
يجب أن تحتفظ العيادة املدرسية بقائمة محدثة بجميع العاملني باملدرسة والطلبة الذين يعانون
من حاالت طبية عالية اخلطورة (مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ونقص املناعة والربو ،وما
إىل ذلك).
يجب عىل ممرضة املدرسة اإلبالغ عن حاالت كوفيد 19-املؤكدة (ألي من الطلبة  /العاملني
باملدرسة مع نتيجة الفحص اإليجابية) باستخدام نظام اإلبالغ عن األمراض املعدية.
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عىل الكادر الطيب بالعيادة املدرسية التعاون مع فريق عمل كوفيد –  19للتأكد من أن جميع
املوظفني والطلبة عىل دراية باخلدمات اليت تقدمها العيادة هلم ،وموقع العيادة ،وكذلك جميع
اإلرشادات والسياسات املتعلقة بكوفيد – .19
يجب أن يكون موظفو العيادة املدرسية عىل دراية تامة باحتياجات الطلبة أصحاب اهلمم ،بما يف
ذلك احتياجاتهم احلسية والبدنية والنفسية والسلوكية .كما يجب أن يتم ذكر هذه االحتياجات
بوضوح يف ملف تعريف الطالب لرياها أعضاء الكادر الطيب يف حاالت الطوارئ.
ً
سيتم التواصل مع املدرسة الحقا بشأن تدريب كوادر التمريض لديها حول فريوس كوفيد،19-
بالتنسيق مع اجلهات املعنية.

 1.9.6االستعداد حلاالت الطوارئ

ً

سيتم التواصل مع املدرسة الحقا يف حال حدوث أي تغيري عىل تدريبات الطوارئ املعتادة (مثل
حاالت احلريق واإلخالء).

 1.10األنشطة الالصفية والسفر
 1.10.1األنشطة الالصفية

تشجع دائرة التعليم واملعرفة جميع الطلبة عىل املشاركة يف األنشطة الالصفية لتعزيز صحتهم

ورفاهيتهم ،إال أنه تم إيقاف جميع هذه األنشطة يف مباين املدارس حىت إشعار آخر.
قد ُيسمح لألنشطة الالصفية باالستمرار عن بعد إذا كانت طبيعة النشاط تمكن من املشاركة عن بعد.
ّ
تم تعليق أو تحويل جميع الفعاليات ما بني املدارس لتصبح عرب بعد ،مثل املناظرات واملسابقات
األدبية والفنون املرسحية أو مسابقات الكمبيوتر والعلوم وذلك حىت إشعار آخر.
ّ
تم تعليق جميع الفعاليات الرياضية ما بني املدارس حىت إشعار آخر.

 1.10.2الرحالت املدرسية

ّ
تم تعليق جميع الرحالت املدرسية حىت إشعار آخر.
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 .2التعليم والتعلم
يركز هذا اجلزء عىل السياسات واإلرشادات التوجيهية اليت تهدف إىل ضمان تمايش عمليات التعليم
والتعلم مع تداعيات الوضع احلايل يف حال استمر انتشار عدوى كوفيد ،-19دون أن تؤثر هذه العمليات عىل
مهمة املدرسة.

 2.1احلضور والغياب
2.1.1

حضور الطلبة

ً
يجب عىل جميع الطلبة العودة إىل املدرسة وفقا للتقويم األكاديمي املعلن من قبل املدرسة لعام
.21/2020
يمكن إعفاء الطلبة الذين يعانون من أي ظروف صحية خطرة من العودة إىل املدرسة ،عند
تقديم شهادة طبية تثبت حالتهم الصحية (سيتم اإلعالن عن مزيد من التفاصيل بالتنسيق مع
السلطات املعنية).
يتعني عىل الطلبة املعفيني من احلضور إىل املدرسة مواصلة التعلم عن ُبعد.
ً
يف حال تقرر أن الطالب الذي ينتمي لفئة أصحاب اهلمم سيواصل تعليمه عن بعد نظرا خلطورة
وضعه أو بسبب عدم قدرة املدرسة عىل توفري التدابري املناسبة لضمان سالمته ،فيجب يف هذه
احلالة عىل املدرسة تزويد هؤالء الطلبة باملواد التعليمية الالزمة لتطورهم العلمي والنفيس

والسلويك .كما يجب توفري الدعم الالزم للطلبة وأولياء األمور للحصول عىل املوارد التعليمية وفقا
ً
ملتطلباتهم ومستوياتهم .سيتم متابعة حضور وغياب الطلبة وفقا لذلك.

ً

 2.1.2غياب الطلبة

تتوافق هذه السياسات مع السياسة رقم ( )54والسياسة رقم( )55من دليل سياسات وإرشادات
املدارس اخلاصة  ،2015/2014مع مراعاة الظروف احلالية

يجب عىل املدارس وضع نظام للطلبة يف املنازل يمكنهم من استخدام خاصية «تسجيل الدخول»
ً
يوميا ملتابعة عملية احلضور والغياب.
ً
غائبا
احلضور إلزامي بالنسبة جلميع أنماط التعلم (وجها لوجه أو عن بعد) ،ويتم احتساب الطالب
إذا مل يحرض الدرس املقرر.
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ُي ّ
رص ح بالغياب لألسباب التالية فقط ،مع رضورة احلصول عىل رسالة موقعة من أولياء األمور /
األوصياء أو وثيقة رسمية تثبت وتوضح سبب الغياب طوال هذه الفرتة:
•املرض.
•وفاة أحد أفراد األرسة من الدرجة األوىل أو الثانية.
•املواعيد الطبية املسجلة.
•مهمة رسمية خلدمة املجتمع.
•املثول اإللزامي أمام اجلهات الرسمية.
•السفر مع العائلة ألسباب طارئة مثل العالج الطيب أو وفاة أحد أفراد األرسة.
يجب أن تتواصل املدرسة عىل الفور مع ويل األمر يف حال تغيب الطالب بدون عذر أو إذا بلغ
معدل غيابه الرتاكمي  10%أو أكرث.
يجب عىل املدارس االحتفاظ بسجالت احلضور والغياب ملتابعة حضور وغياب الطلبة بشكل دقيق.
يجب عىل أولياء األمور إخطار املدرسة بشكل مسبق بأي غياب مخطط له وتقديم الوثائق
املطلوبة إلثباته.
عندما يتم إعفاء أي طالب من أصحاب اهلمم من العودة إىل املدرسة ،وذلك لضمان صحته
وسالمته أو سالمة الطلبة اآلخرين أو املوظفني أو أفراد املجتمع ،فيجب عىل املدرسة توفري مادة
تعليمية شاملة وواضحة لضمان استمرار تطوره األكاديمي واالجتمايع والسلويك والنفيس خالل
فرتة تعلمه عن بعد .كما يجب مراعاة احتياجات الطالب ومتطلبات ويل أمره عند اتخاذ أي قرار
يخص الطالب.

 2.1.3حضور وغياب املوظفني العاملني يف املدرسة

ً
يلزتم موظفو املدرسة بساعات العمل وفقا لتقويم املدرسة وبما يتماىش مع ساعات العمل
الرسمية املتفق عليها.

بعد التشاور واالتفاق مع املدرسة ،يمكن للموظفني االستمرار يف العمل عن بعد إذا كانوا يعانون
من أي مشاكل صحية .يجب عىل املوظفني الذين يعانون من أي ظروف صحية خطرة (سيتم
اإلعالن عن التفاصيل بالتنسيق مع السلطات املعنية) تقديم شهادة طبية تثبت حالتهم الصحية.
ً
يجب عىل موظفي املدرسة إبالغ املدرسة مسبقا بغيابهم ،عند اإلمكان ،لضمان عدم عرقلة
العملية التعليمية للطلبة.
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 2.1.4سياسة «ابق يف املزنل إذا ساورتك شكوك حول إصابتك»

يجب عىل املوظفني البقاء يف املزنل عند الشعور بالتوعك أو ظهور أي من األعراض املرتبطة
ً
بفريوس كوفيد19 -عليهم .حيث لن يتم السماح هلم بدخول املدرسة ،وسيتم عزهلم وفقا

إلجراءات إدارة احلوادث إذا ظهرت عليهم أعراض املرض بشكل واضح خالل النهار.
يجب عىل هؤالء األشخاص تقديم تقرير طيب يسمح هلم بالعودة إىل عملهم ليتم هلم السماح
بدخول مبىن املدرسة بعد غيابهم.

 2.2الطابور الصبايح

ال يسمح بالتجمعات الكبرية ولكن تستمر املدارس يف أداء النشيد الوطين لدولة اإلمارات عىل
مستوى الفصول الدراسية.
يجب توفري الدعم الالزم للطلبة من أصحاب اهلمم كما هو موضح يف خطة التعليم الفردي
اخلاصة بهم ليتمكنوا من املشاركة يف جميع األنشطة املدرسية كأقرانهم .ولدوايع الصحة
والسالمة يف بعض األحيان ،قد تضطر املدرسة إىل وضع وتصميم وسائل أخرى بديلة هلذه
العملية لتضمينها يف خطة الطالب الرتبوية الفردية.

 2.3نماذج إعادة فتح املدارس
 2.3.1نموذج االنتظام بالدوام الكامل ،أو اجلزيئ أو التعليم عن بعد

ً
تماشيا مع إجراءات التباعد االجتمايع اجلديدة ( 1.5مرت بني الطلبة ،والطلبة واملوظفني;  2مرت بني

املوظفني) ،يجب عىل املدارس استكمال تحليل قدراتها االستيعابية الفعلية لتحديد ما إذا كانت
قادرة عىل إعادة فتح املدرسة بالكامل أو بشكل جزيئ (انظر امللحق .)5
قد تقرر املدرسة إعادة فتح املدرسة بالكامل إذا كان بإمكانها استيعاب جميع الطلبة يف املدرسة يف
نفس الوقت.
ً
جزئيا إذا كان بإمكانها استيعاب جزء فقط من الطلبة يف
قد تقرر املدرسة إعادة فتح املدرسة
املدرسة يف نفس الوقت.
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ال يرصح للمدرسة االكتفاء بتطبيق نموذج التعليم عن بعد فقط ،ولكن يمكنها جمع أكرث من نموذج
لتلبية احتياجات مجموعات مختلفة من الطلبة ،أما بالنسبة للمدارس اليت لديها نموذج آخر غري
النموذج املقرتح أو مزيج من تلك النماذج املقرتحة فيجب عليها التواصل مع دائرة التعليم واملعرفة.
ينبيغ عىل املدرسة أخذ نتائج استبيان أولياء األمور بعني االعتبار عند اختيار نموذج إعادة فتح
املدرسة ،كما توىص املدارس بدراسة النموذج الذي يسمح بأقىص حد من ساعات التواصل لكل
طالب ،ولكن اختيار النموذج األنسب للمدرسة يجب أن يرايع ً
أيضا متطلبات السالمة واحتياجات
الطلبة التعليمية واألعباء التدر يسية للمعلم واملجموعات ذات األولوية واحتياجات أولياء األمور
واملدرسة ،باإلضافة إىل إمكانيات املدرسة من الناحية اللوجستية لتنفيذ أي نموذج يتم اختياره.
يجب مراعاة متطلبات التباعد االجتمايع واإلجراءات التشغيلية اآلمنة ،وإجراءات التعليم عن بعد
(للطلبة واملوظفني يف املزنل) ،وإجراءات االستعداد للعودة إىل نظام التعليم عن بعد بشكل كامل
يف كل نموذج يتم تقديمه.
يجب تلبية جميع احتياجات الطلبة من أصحاب اهلمم التعليمية بطريقة متكافئة مع أقرانهم،
كما يجب تقديم الدعم الالزم هلم للوصول إىل كافة املوارد التعليمية ليتمكنوا من إحراز التقدم
املطلوب بما يتماىش مع اإلرشادات الواردة يف األقسام  1.4و  1.5و  .1.6و 1.7
ينبيغ دعم الطلبة من أصحاب اهلمم بمواد تعليمية تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم لتمكينهم
ً
امتدادا لألعمال املنجزة يف املدرسة
من متابعة تعلمهم من املزنل ،كما يجب أن تكون هذه املواد
لضمان استمرار عملية التعلم ،ويجب عىل املدارس ً
أيضا التخطيط وتقديم برامج للتدخل املبكر
لقياس حجم األثر عىل العملية التعليمية.

 2.3.2نموذج العودة بنظام الدوام الكامل

قد تختار املدارس استئناف عملياتها املدرسية بشكل كامل حيث يعود جميع الطلبة إىل املدرسة
ً
للتعلم بشكل مبارش وجها لوجه.
يجب عىل املدارس عند اختيار نموذج العودة بنظام الدوام الكامل مراعاة ما ييل:
ً
•العودة بنظام الدوام الكامل تعين تقر يبا تشغيل كافة العمليات ،مع مراعاة تقليل
عدد الساعات لتتماىش مع أوقات االنتقال (تعاقب عمليات وصول ومغادرة الطلبة،
وفرتات االسرتاحة ،وجلسات إضافية لغسل اليدين ،وما إىل ذلك)
•يمكن تحويل املساحات غري املخصصة للدراسة إىل فصول دراسية ،مىت أمكن.
•يستمر العمل بنظام التعلم عن بعد بالنسبة للطلبة واملوظفني يف املنازل.

إذا سمحت قدرة املدرسة االستيعابيةُ ،يفضل تطبيق نموذج العودة بنظام الدوام الكامل ليتمكن
ً
جميع الطلبة من العودة إىل املدرسة كما هو احلال يف السابق تقريبا.
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 2.3.3نموذج نظام الدوام اجلزيئ

ً
عددا أقل من الطلبة
قد تقرر املدرسة استئناف عملياتها بشكل جزيئ بحيث تستوعب املدرسة
ً
باستخدام نهج التعليم املختلط (التعليم املبارش وجها لوجه والتعليم عن بعد).
يمكن للمدارس اختيار أحد خيارات نموذج الدوام اجلزيئ املفصلة يف اجلدول  1أدناه (يرىج االطالع
عىل امللحق رقم ( )5ملزيد من التفاصيل وجداول االختبارات)

النموذج
الدوام
اجلزيئ

التعر يف

تتناوب الصفوف الدراسية يف احلضور إىل
املدرسة عىل فرتتني (حضور حصص التعلم
ً
وجها لوجه ملدة يومني عىل األقل يف األسبوع)،
ومواصلة التعلم عن بعد بالنسبة للمجموعة
ً
املستثناة من حصص التعلم وجها لوجه.

التناوب
باأليام

االعتبارات

•تقليل عدد ساعات التواصل املبارش ،مع رضورة استمرار
ً
عقد حصص التعلم املبارش وجها لوجه.
•املتطلبات اللوجستية (توفري فرتتني لتقديم خدمة
النظافة واحلافالت املدرسية)
•يمنح النموذج الفرصة للتجمعات واالختالط مما
ً
ً
يشكل خطرا كبريا.

عودة جزئية بحيث يتم تقسيم الطلبة للحضور

•يقلل من ساعات التواصل واالحتكاك مع اآلخر ين.

بنظام التناوب اليومي (حضور حصص التعلم
ً
وجها لوجه ملدة يومني عىل األقل يف األسبوع)،

•االلزتام بتوفري حصص تعلم مبارش وجها لوجه قدر

ومواصلة التعلم عن بعد بالنسبة للمجموعة
ً
املستثناة من حصص التعلم وجها لوجه.

اإلمكان (عدم إطالة فرتات االسرتاحة)
•قابل للتطبيق من الناحية اللوجستية (مناوبات يومية
للحافالت وخدمات النظافة)
•إىل حد ما يمكن تعقب احلاالت بسهولة وعزهلا يف حال
وقوعها.

التناوب
باألسابيع

عودة جزئية بحيث يتم تقسيم الطلبة للحضور

•االستقرار وفرتة أطول للتواصل واالحتكاك

بنظام التناوب األسبويع ،فتحرض املجموعة

•فرتات اسرتاحة طويلة وغري منتظمة كل أسبوع.

األوىل يف األسبوع األول بينما تحرض املجموعة

•أكرث قابلية للتطبيق من الناحية اللوجستية.

الثانية يف األسبوع الثاين (حضور أسبوع درايس
ً
بالكامل وجها لوجه ،أسبوع راحة ،وأسبوع

•النموذج األسهل لتعقب وعزل احلاالت يف حال
وقوعها.

درايس كامل وهكذا) .ومواصلة التعلم عن
بعد بالنسبة للمجموعة املستثناة من حصص
ً
التعلم وجها لوجه.

النموذج
اهلجني

نظام يجمع ما بني نموذج التناوب باأليام مع
األسابيعُ ،ت ّ
وز ع األيام اخلمسة لألسبوع عىل

•االلزتام بتوفري حصص تعلم مبارش وجها لوجه قدر

مدى أسبوعني حيث تحرض املجموعة (أ) إىل

اإلمكان (عدم إطالة فرتات االسرتاحة)

املدرسة يومني يف األسبوع األول حلضور دروس
ً
وجها لوجه و 3أيام يف األسبوع الذي يليه.

•أكرث قابلية للتطبيق من الناحية اللوجستية

ومواصلة التعلم عن بعد بالنسبة للمجموعة
ً
املستثناة من حصص التعلم وجها لوجه.

•االختالط واالحتكاك باآلخرين لساعات طويلة

•إىل حد ما يمكن تعقب احلاالت بسهولة وعزهلا يف حال
وقوعها.

جدول  :1نماذج نظام الدوام اجلزيئ (يرىج الرجوع للجدول الذي تم ادراجه يف دليل أولياء األمور)
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 2.3.4املرحلة التجر يبية

عىل الرغم من أنه خيار غري محبذ ،إال أن بعض املدارس قد تختار اختبار عملية إعادة فتح املدارس
من خالل تنفيذ برنامج تجرييب باستخدام عدد أقل من الطلبة.
ستتاح للمدارس فرتة أسبوعني كحد أقىص لتنفيذ برنامجها التجرييب ،وبعد ذلك يجب أن تستقبل
جميع الطلبة املطابقني للرشوط لضمان حضور أقىص عدد ممكن من حصص التعلم املبارش.

 2.3.5املجموعات ذات األولوية

يجب عىل املدارس مراعاة املجموعات ذات األولوية التالية لنماذج العودة بنظام الدوام اجلزيئ
واملرحلة التجر يبية:

ً
ً
وجها لوجه هم األطفال (الروضة ،الصفوف
احتياجا إىل التعلم املبارش
•الطلبة األكرث
األوىل يف احللقة األوىل) ،الطلبة من أصحاب اهلمم ،وذوي االحتياجات التعليمية
ً
وعادة ما تحتاج هذه الفئة من الطلبة إىل املزيد من الدعم من أولياء
اخلاصة.
أمورهم أثناء فرتة التعلم عن بعد.

•الطلبة املنتقلني من حلقة إىل أخرى ،والذين يحتاجون الدعم اإلضايف لتمكينهم من
التأقلم برسعة مع املعلمني اجلدد والبيئة التعليمية اجلديدة.
•الطلبة يف سنوات التقييم النهائية الذين سيستفيدون من حصص التعلم املبارش وجها

ً

لوجه ،حيث ستسهم هذه احلصص يف إعدادهم لدخول االختبار بصورة أفضل.

 2.3.6إلزامية توفري نظام التعليم عن بعد

يجب عىل جميع املدارس توفري خيار التعليم عن بعد لتلبية احتياجات الطلبة واملوظفني الذين ال
يمكنهم التواجد يف املدرسة .وهذا يتضمن التايل:
•الطلبة الذين تم إعفاؤهم من العودة للمدرسة.
ً

•الطلبة واملوظفني الذين هم بحاجة إىل البقاء يف املزنل ألسباب صحية (بدءا من
الشعور باإلعياء إىل العزل) حىت يتم السماح هلم بالعودة.
•املوظفني الذين يحتاجون إىل البقاء يف املزنل لرعاية األطفال أو ألسباب شخصية أخرى.
•الطلبة من أصحاب اهلمم الذين ال يمكن تلبية احتياجاتهم بشكل يضمن سالمتهم
ً
وفقا لتقييم املخاطر الذي تم إجراؤه وبعد املناقشة مع أولياء األمور.
قد تشمل طرق تقديم حصص التعلم عن بعد البث املبارش ،أو احلصص املبارشة املسجلة ليتمكن
ً
الطالب من إعادة تشغيلها ،والدروس املسجلة مسبقا ،وأوراق العمل الذاتية ،وجلسات جماعية/
ثنائية ،ومشاريع عمل ال تعتمد عىل االتصال وغريها.
ينبيغ عىل املدارس توعية أولياء األمور بنظام التعليم عن بعد وطرق تقديم وطرح برامجه
املختلفة ،وأنه ال يكون فقط عبارة عن جلسات مبارشة  /حية مع املعلمني.
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 2.3.7األعباء التدر يسية للمعلمني

التعليم عن بعد ال يعين بالرضورة زيادة األعباء التدريسية (مضاعفة عبء العمل أو مضاعفة

عدد ساعات التواصل) ،ويمكن إدارة العبء التدرييس للمعلم بصورة فعالة عن طريق تنويع
أساليب التعليم عن بعد (انظر القسم .)2.3.6
لتسهيل عملية توز يع األعباء واجلداول ،قد ترغب املدارس يف النظر يف إمكانية تكليف املعلمني
الذين يعملون من املزنل (إما بشكل منتظم أو مؤقت ألغراض محددة) بتدريس حصص التعليم
عن بعد خالل اليوم.

 2.3.8االستعداد للعودة لنظام التعليم عن البعد

ً
استعدادا الحتمال إعادة اإلغالق ،يجب أن تكون جميع املدارس جاهزة للعودة لنظام التعليم عن
بعد بشكل كامل يف أي وقت.

 2.4تقسيم الطلبة إىل مجموعات
 2.4.1مستويات مجموعات الطلبة

يجب عىل املدرسة تقسيم الطلبة إىل مجموعات لضمان تطبيق اإلجراءات االحرتازية املتعلقة بتقليل
االختالط بني املجموعاتُ .
ويرتك للمدرسة حرية اختيار الطريقة املناسبة لتقسيم وتوزيع الطلبة.

ً
نظرا لألعداد الكبرية من الطلبة الذين يستقلون احلافلة املدرسية ،ينبيغ عىل املدارس توزيع الطلبة
ملجموعتني عىل األقل :مجموعة احلافالت ومجموعة الفصل ،وذلك لضمان ما ييل:
•سوف يتعامل جميع الطلبة الذين يستخدمون وسائل النقل اخلاصة مع مجموعة
الفصل فقط.
•سوف يتعامل جميع الطلبة الذين يستقلون حافلة املدرسة مع مجموعة الفصل
ومجموعة احلافلة اخلاصة بهم فقط.
يف حال تم اعتماد أي نموذج بنظام الدوام اجلزيئ ،يجب عىل املدرسة مراعاة توزيع الطلبة وفقا

ً

لظروف عائالتهم وذلك لتسهيل عملية التنسيق بني أولياء األمور العاملني.

43

تقوم املدارس بتقييم قدرتها عىل االمتثال مع معايري صحة وسالمة الطلبة من أصحاب اهلمم،
كما يجب إجراء تقييم املخاطر ووضع خطط التعليم الفردي لتمكني الطلبة من أصحاب اهلمم
من العودة إىل املدرسة كغريهم من الطلبة.
يجب عدم التميزي والتفرقة بني الطلبة من أصحاب اهلمم وغريهم ،ولكن عند الرضورة ،يجب
اتخاذ اإلجراءات الوقائية والتدابري االحرتازية ،وتوفري املوارد الالزمة اليت تدعم خطة عودتهم إىل
املدرسة ً
جنبا إىل جنب مع أقرانهم .يجب مناقشة هذه اإلجراءات مع أولياء األمور ،وتوضيح
املعايري املستخدمة لتوزيع الطلبة يف مجموعات.

 2.4.2مجموعات احلافالت املدرسية

ُتنصح املدارس بتنظيم املداخل واملخارج بحسب مجموعات احلافالت ،حيث أن تقسيم املداخل
بحسب مجموعات الفصل أمر ال يمكن تطبيقه عىل الطلبة الذين يصلون يف احلافالت املدرسية.
يفضل استخدام املداخل بالتناوب وبشكل منتظم بالنسبة للطلبة الذين يصلون بوسائل نقل
أخرى .ينبيغ عىل املدارس وضع أطر زمنية محددة للوصول تختلف عن مواعيد احلافالت.

 2.4.3مجموعات الفصل

ً

بعد فتح املدرسة ،ينبيغ أن يتم تقسيم املجموعات تبعا للفصول لتقليل خطر اختالط الطلبة
بالفصول األخرى.

 2.4.4املجموعات

«املجموعات» مجموعة من الطلبة واملعلمني والعاملني الذين يقضون اليوم الدرايس بأكمله
ً
معا ،وال يتفاعلون مع اآلخر ين خالل هذه الفرتة .هذه االسرتاتيجية مفيدة بشكل خاص للحد
ً
من خطر انتقال الفريوس بني الطلبة األصغر سنا (الروضة واحللقة الدراسية األوىل الدنيا) الذين
يجدون صعوبة يف تطبيق إجراءات التباعد االجتمايع.
توزيع أطفال الروضة عىل مجموعات تتكون كحد أقىص من  10أطفال وفريق متخصص من
أعضاء هيئة التدر يس واملساعدين .يجب أن يبقى األطفال يف املجموعات يف نفس فصوهلم

الدراسية طوال اليوم (باستثناء فرتات الراحة) ،كما يجب عدم تبادل أو مشاركة األلعاب وغريها
من املوارد املشرتكة مع املجموعات األخرى دون تنظيفها وتعقيمها.
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توز يع طلبة الصفوف الدنيا من احللقة األوىل بحسب عدد املعلمني والعاملني ،بينما ال يمكن
تطبيق هذا التقسيم عىل الطلبة األكرب ً
سنا حيث يتناوب معلمو املواد املختلفة عىل الطلبة بني
الفصول الدراسية.
ً
ً
إضافيا للطلبة من أصحاب اهلمم
دعما
تخصيص «مجموعة» للموظفني الذين يقدمون
للحد من اختالطهم مع الطلبة اآلخرين .قد يكون من الرضوري تقسيم مساعدي املعلم إىل
مجموعات لتقليل اتصاهلم مع املعلمني والطلبة اآلخر ين.

 2.5وضع ممارسات التعليم عن بعد
2.5.1

خطط التوظيف  /االستعانة بمصادر خارجية (التعهيد) لتكنولوجيا املعلومات إلدارة
وتعزيز التعليم عن بعد

يجب أن تكون جميع املدارس مستعدة لالنتقال إىل نظام التعليم عن بعد بشكل كامل ،يف حالة
تفيش الفريوس أو حاالت الطوارئ األخرى املتعلقة بالصحة العامة ً
بناء عىل اإلرشادات الواردة من
دائرة التعليم واملعرفة.
يتم حث املدارس عىل التايل:
إعادة تقييم احتياجاتها التقنية للتعليم ً
بناء عىل تجربة التعليم عن بعد ،مع مراعاة مالحظات
املعلمني والقيادات الرتبوية وأولياء األمور .تشري االحتياجات التقنية للتعليم إىل التطبيقات،
واملنصات التعليمية ،وأدوات االتصال املريئ ،وما إىل ذلك.
•وضع خطة تنفيذية واضحة للتعليم عن بعد يف حالة تفيش املرض مرة أخرى ،بما
يف ذلك الربامج والوسائل التعليمية التقنية اليت يجب استخدامها ،وإنشاء حسابات
للمعلمني والطلبة حسب احلاجة ،والتخطيط لبدء التعليم عن بعد ،وكذلك التواصل
مع أولياء األمور.
•تعيني منسقني لتقنية املعلومات من خالل تكليف املوظفني احلاليني بهذه املهام
اإلضافية أو من خالل توظيف موظفني جدد مختصني لدعم أية أمور تتعلق بتقنية
املعلومات قد يواجهها املعلمون أو الطلبة أو أولياء األمور ،لتمكينهم من مواصلة
عملييت التعليم والتعلم من املزنل.
•االستعانة بأحد املتخصصني يف تقنية املعلومات لتقديم برامج تدريبية للمعلمني والطلبة
حول طريقة استخدام املنصات اإللكرتونية اليت تطبقها املدرسة إذا دعت احلاجة.
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 2.5.2احلفاظ عىل األمن اإللكرتوين وخصوصية الطلبة واملعلمني واهليئات اإلدار ية

يجب عىل املدارس إجراء تقييم شامل للمخاطر جلميع أدوات التقنية اإللكرتونية اليت تقوم بنرشها
أو تنوي تعميمها ،وتطوير اإلجراءات للتخفيف من املخاطر أينما وجدت.
يمكن إجراء تقييم املخاطر بدعم من مطوري الربامج /املنصة التعليمية احلالية عىل أن تكون تحت
إرشاف إدارة املدرسة.

ينبيغ عىل املدارس إعالم املوظفني وأولياء األمور والطلبة بنتائج تقييم املخاطر وإجراءات التخفيف
مع توضيح أدوار ومسؤوليات جميع املعنيني.
تكليف املدارس بإجراء جلسات توعوية تتناسب مع أعمار الطلبة عن كيفية التصفح اآلمن
لإلنرتنت .وقد تلجأ بعض املدارس إىل استخدام عدة منصات وموارد لتعميم ونرش هذه التوعية
عىل نطاق واسع ،وعقد دورات تدريبية حول السالمة واألمن اإللكرتوين للطلبة.

 2.5.3تقديم املشورة بشأن تقييم تجربة املدارس يف التعلم عن بعد من خالل استبانات
أولياء األمور واملعلمني والطلبة أو اجللسات التشاور ية
قام مكتب ضمان جودة التعليم والرقابة التابع للدائرة بمشاركة نتائج تقييم عملية التعليم عن

بعد مع املدارس ،وبناء عىل هذه النتائج يجب عىل املدارس وضع خطة عمل لتطوير املجاالت اليت
تحتاج إىل تحسني واليت تتعلق بطريقة تقديم وطرح برامج التعليم عن بعد.
املدارس ً
أيضا مطالبة بإجراء تقييمات داخلية لربامج التعليم عن بعد اخلاصة بها من خالل
استبانات أولياء األمور  /املعلمني  /الطلبة أو مجموعات الرتكزي.

 2.5.4االستمرار يف تطبيق برامج التعليم عن بعد لتعز يز اجلاهزية للمستقبل

عىل الرغم من أن جميع املدارس ملزمة بتوفري خيار التعليم عن بعد للطلبة ،إال أن لديها حرية

اختيار املدة ،واملواد التعليمية ،والنهج التعليمي ،واألدوات التقنية األكرث مالءمة لتقديم برامجها
عرب املنصات اإللكرتونية.
يجب عىل املدارس التأكد من حصول الطلبة املعفيني  -الذين يتلقون تعليمهم الكامل عن بعد -
عىل الدعم الالزم ليتمكنوا من التفاعل مع معلميهم وأقرانهم كغريهم من الطلبة.
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 2.5.5تعليمات للمدارس حول االمتثال ملعايري حقوق النرش أثناء التعلم عن بعد والتعلم املرن
تلزتم املدارس بالرشوط املنصوص عليها يف القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2002بشأن حقوق
املؤلف واحلقوق املرتبطة بها أثناء التدريس عرب اإلنرتنت.
يمنع عمل نسخة أو أكرث من امللف بموجب أحكام هذا القانون (بما يف ذلك املطبوعات مثل
الكتب املدرسية) ،أو التسجيل الصويت ،أو برنامج البث ،أو أي أداء بأي طريقة أو شكل ،بما يف
ذلك التحميل عىل أجهزة التخز ين اإللكرتوين الدائم أو املؤقت ،بغض النظر عن الطريقة أو اجلهاز
املستخدم يف النسخ.

 2.6املناهج والتدر يس
 2.6.1إعادة دمج املواد غري األساسية يف التعلم عن بعد

ً

قد تخفض املدارس الفرتة الزمنية اليت يقضيها الطالب يف التعلم املبارش نظرا الشرتاطات التباعد

االجتمايع ،ومع تركزي املدارس عىل املواد األساسية يف التدريس (اللغة العربية واإلنجلزيية والرتبية
ً
اإلسالمية والر ياضيات والعلوم) ،فإن دائرة التعليم واملعرفة تحث املدارس عىل أن تقدم أيضا
املواد غري األساسية ضمن برامج التعلم عن بعد لدعم الصحة الذهنية والنفسية للطلبة يف حال
ً
عدم القدرة عىل تقديم هذه الدروس بصورة مبارشة وجها لوجه.

 2.6.2إضافة مواضيع دراسية جديدة إىل املنهاج

ً
لقد تركت األزمة احلالية آثارا سلبية عىل الكثري من الطلبة وأرسهم عىل الصعيد املايل ،والصيح،
والنفيس .وقد يكون بعض الطلبة عاىن من آثار فقدان ويل أمره لوظيفته ،أو من خسارة أحد
املقربني بسبب عدوى كوفيد ،19-كما أن هنالك من الطلبة من يواجه صعوبة يف التكيف مع
الوضع احلايل يف ظل احلجر الذي استمر فرتة طويلة.
ً
كما يواجه الطلبة تحديات إضافية فيما يتعلق باألمن اإللكرتوين نظرا لالستخدام املتواصل للمواد
الرقمية يف ظل التعلم عن بعد.
ً
تماشيا مع رؤية حكومة أبوظيب يف تعزيز املهارات املكتسبة (القابلة للنقل) لدى الطلبة ،فمن املفيد

للمدارس أن تنظر يف أهمية إضافة دروس أو برامج مناسبة مثل التطبيقات الرقمية املناسبة لعمر
ّ
الطالب (الربامج اليت تعلم استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت ،للعثور عىل املعلومات وتقييمها
ً
وإنشائها وتوصيلها ،وتتطلب كل من املهارات املعرفية والتقنية) باإلضافة إىل بناء مهارات إدارة الذات
مثل املرونة والقدرة عىل التكيف والتعاطف والتعامل مع التوتر أو اخلسارة وما إىل ذلك.
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 2.6.3تحديد مجاالت التطوير والتدخل املبكر

ينبيغ عىل املدارس إجراء تقييم ملدى تعلم الطلبة لتحديد نقاط الضعف يف عملية التعلم وإجراء

التعديالت الالزمة ،ويمكن أن يعتمد هذا التقييم عىل االختبارات اليت يتم إجراؤها أثناء التعلم عن
ً
ً
(وجها لوجه) حىت يتمكن املعلم من
بعد ،ولكن ننصح املدارس باعتماد التقييم بطريقة مبارشة أيضا
تحديد النقاط اليت يجب مراجعتها أو إعادة تدريسها وتضمينها يف برنامج العام الدرايس اجلديد.
ً
ً
قدما يف اخلطة
ُينصح أيضا باستخدام أسلوب ( )Spiral learningحيث ينصب الرتكزي عىل امليض
الدراسية وإعادة النظر يف املوضوعات أو إعادة تعلمها حسب ظهورها ،ويناسب هذا األسلوب
بشكل خاص طلبة احللقة الثالثة.
كما نشجع املدارس عىل تطوير وتقديم وسائل تدخل إضافية للتعامل مع الطلبة الذين واجهوا
ً
صعوبة شديدة يف التحصيل الدرايس بسبب التعلم عن بعد ،أو كان أداؤهم ضعيفا يف تقييم
املحتوى املكتسب أثناء التعلم عن بعد .وننصح املدارس بتدريس هذه الدروس بأسلوب دروس
التقوية ،بحيث توجه فقط للطلبة الذين هم بحاجة إىل دعم إضايف ليواصلوا التعلم.

 2.7التوظيف
2.7.1

تعيني مساعد معلم

ً

يمكن للمدرسة توظيف مساعدين إضافيني يف الفصول الدراسية حسب احلاجة تبعا ملتطلبات
ً
التباعد االجتمايع خالل اليوم الدرايس ،رشيطة أن يكون التوظيف متوافقا مع السياسة رقم 25
والسياسة املحدثة رقم  26من دليل سياسات املدارس اخلاصة للعام الدرايس .2015-2014

 2.7.2تعيني موظفني إضافيني للخدمات الصحية

يجوز للمدرسة تعيني كوادر إضافية يف اخلدمات الصحية (أطباء أو ممرضات) أو اتخاذ ترتيبات

للرعاية الطبية الطارئة مع املستشفيات املحلية حسب تقديرها ،رشيطة أن يتوافق التوظيف مع
اللوائح املنصوص عليها يف البند  1.9.5من هذه الوثيقة ،واإلرشادات التوجيهية يف السياسة رقم
 64من دليل سياسات املدارس اخلاصة للعام الدرايس .2015-2014

 2.7.3إرشادات حول إخطارات التعيني للمعلمني ومساعدي املعلم

قد تضطر املدرسة إىل توظيف كوادر تدريسية إضافية (معلمني أو مساعدي معلم) لتلبية املتطلبات
التشغيلية اجلديدة للطاقة االستيعابية املنخفضة للفصول الحتواء انتشار عدوى كوفيد.19 -
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ينبيغ عىل املدرسة اختيار املرشحني املناسبني الذين يستوفون متطلبات املدرسة بما يتماىش مع
التوجيهات للخطة االنتقالية لتعيني أعضاء هيئة التدريس املنصوص عليها يف السياسة رقم 25
والسياسة املحدثة رقم  26من دليل سياسات املدارس اخلاصة للعام الدرايس .2015-2014
ً
تقوم دائرة التعليم واملعرفة بإصدار إخطارات التعيني وفقا للسياسة رقم  25والسياسة املحدثة
رقم  26من دليل سياسات املدارس اخلاصة للعام الدرايس .2015-2014
تقع عىل املدرسة املسؤولية القانونية للتحقق من صحة بيانات املرشح والوثائق املقدمة.
عند تعيني املرشحني لوظيفة مساعد معلم لدعم التعلم/الدمج ،يجب مراعاة املؤهالت واخلربات
ً
يف العمل مع الطلبة أصحاب اهلمم وفقا للسياسة املحدثة رقم  26من دليل سياسات املدارس
اخلاصة للعام الدرايس  .2015-2014كما يجب توفري برنامج تعريفي شامل يغطي جميع اجلوانب
من عمليات تقييم املخاطر وخطط التعلم الفردية.

 2.7.4السياسة املتبعة عند تجديد إخطارات التعيني للمعلمني

ستواصل دائرة التعليم واملعرفة تجديد إخطارات التعيني للمعلمني بحسب طلبات املدراس ،عىل
أن تستويف املدراس املتطلبات وفق اإلجراءات والنظم املعمول بها

 2.7.5تلبية احتياجات التوظيف ونسب الطلبة إىل املعلمني ً
بناء عىل الطر يقة اجلديدة يف
توزيع الفصول الدراسية

عىل املدارس وضع خطط بديلة إلدارة العبء الدرايس عىل الطالب وعبء العمل عىل املعلم يف

حالة وقوع أي من املعلمني احلاليني ضمن املجموعة املعرضة للخطر ،أو املرض أو العزل املزنيل
بسبب خطر التعرض املحتمل لعدوى كوفيد  ،-19أو يف حال كانوا غري قادرين عىل الذهاب إىل
املدرسة بسبب املعيشة مع شخص قد يتعرض خلطر العدوى.

 2.7.6برامج التطوير املهين للمعلمني

ً

ضمن استعدادات املدرسة لبدء العام الدرايس وتطبيق التعليم املبارش وجها لوجه وبالزتامن مع

التعليم عن بعد ،يجب تزويد املعلمني بربامج التطوير املهين يف مجال تقنية املعلومات والتعلم عن
بعد ،و إدارة االحتياجات االجتماعية والنفسية للطلبة والتعامل معها.
يف مجال تقنية املعلومات والتعلم عن بعد ،يمكن أن يركز التدريب املقرتح عىل املوضوعات
التالية :املنصات اإللكرتونية اليت تستخدمها املدرسة ،واستخدام أدوات التعلم اإللكرتوين ،واألمن
اإللكرتوين ،والسالمة عىل اإلنرتنت للمعلمني والطلبة ،واملمارسات الرتبوية للتعليم عن بعد،
وإدارة عملية التعلم وجها لوجه وعن بعد ،لضمان عدم تكرار اجلهود.
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يقع عىل املعلمني دور تقديم الدعم للطلبة والتأكد من سالمتهم النفسية والذهنية خالل فرتة
العودة إىل املدارس مع النظام اجلديد .وتحقيقا هلذه الغاية يجب عىل املدرسة توفري املوارد الالزمة
للتأكد من سالمة ورفاهية املعلمني يف املقام األول ،وإقامة اجللسات وورش العمل املناسبة ،ومن
ثم تحديد االحتياجات االجتماعية والنفسية للطلبة ،ودعمهم عن طريق اسرتاتيجيات التعامل مع
القلق والتوتر الناتج عن األزمة احلالية.

 2.7.7اإلرشادات بشأن عقود وتأشريات العمل للعاملني يف خارج الدولة بسبب قيود السفر
والدخول للدولة الناتجة عن جائحة كوفيد 19-

ً
حاليا ووفقا لوزارة املوارد البرش ية والتوطني فقد تم تعليق إصدار تصاريح العمل اجلديدة منذ 19
مارس .2020
ً
ً
وفقا للهيئة االتحادية للهوية واجلنسية ،سيتم تجديد تأشريات اإلقامة اليت انتهت بدءا من مارس
 2020لتبقى سارية املفعول حىت نهاية ديسمرب .2020
يف حال اإلعالن عن أي تغيريات عىل ما سبق من قبل اجلهات املختصة ،وستقوم دائرة التعليم
واملعرفة بإبالغ املدارس عىل النحو املعمول به.

 2.8االختبارات والتقييم
 2.8.1إجراء االختبارات للطلبة أثناء فرتة التعلم عن بعد ،والتنويع يف وسائل التقييم
ً
تحسبا للمستقبل ،أو يف حال إغالق املدارس مرة أخرى
ننصح املدارس باستخدام االختبارات التشخيصية والتكوينية لتحديد مكامن الضعف يف
عملية التعلم.
ننصح املدرسة بإجراء االختبارات التكوينية للطلبة الذين سيواصلون التعلم عن بعد.
ال ننصح بإجراء االختبارات املركز ية إال يف حاالت الرضورة القصوى ،حيث يصبح حينها حضور
ً
الطالب إىل مبىن املدرسة إلزاميا ،فيما عدا ذلك فإننا ننصح باتباع طرق أخرى للتقييم ،وخصوصا
ً

عند األخذ يف االعتبار رغبة بعض الطلبة يف استكمال الدراسة من املزنل.
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 2.8.2الرتفيع التلقايئ

يجب نقل الطالب إىل الصف الدرايس التايل حسب نظام الرتفيع العاملي لضمان بقائه ضمن
البيئة الدراسية مع أقرانه ،بما يتماىش مع السياسة رقم  46من دليل سياسات املدارس اخلاصة
للعام الدرايس  .2015-2014وعىل املدرسة معاجلة التأخر الدرايس عند الطلبة عن طريق أسلوب
( /Spiral learningالعاليج).

 2.8.3إعداد الطلبة المتحانات القبول بمؤسسات التعليم العايل وتقديم طلبات االلتحاق
ينبيغ عىل املدرسة الرجوع إىل اجلهة املسؤولة عن االمتحانات حسب املنهاج املتبع لديها لتحديد أي

تغيري يف مواعيد وجداول االمتحانات ،ومتطلبات املحتوى ،وأسس التقييم ،ومتطلبات التكنولوجيا.
بالنسبة المتحانات القبول املستقلة للقبول بمؤسسات التعليم العايل (مثل  ،TOEFL، IELTSوما
إىل ذلك) ،فيجب عىل الطلبة الرجوع إىل املواقع اإللكرتونية للجهة اليت تقدم االختبار لالطالع عىل
التغيريات يف املواعيد أو املتطلبات أو اإلجراءات.
من املتوقع أن يتم إبالغ مسؤويل االمتحانات ومرشدي اإلرشاد اجلاميع  /املهين بأي تغيري قد يطرأ
ً
عىل إجراءات القبول اإللكرتوين ،ومن ثم عليهم إرشاد الطلبة وفقا لذلك.

 2.8.4سياسة دائرة التعليم واملعرفة حول االختبارات الوطنية  /اختبارات القبول /
اإلجراءات املتبعة.

عىل املدرسة متابعة املستجدات من وزارة الرتبية والتعليم فيما يتعلق باالمتحانات الوطنية
( )EMSATيف حال حدوث أي تغيري يف مواعيدها أو إجراءاتها املتبعة.
للحصول عىل املزيد من املعلومات بشأن القبول يف اجلامعات ،يمكن للطلبة الرجوع إىل املواقع

اإللكرتونية للجامعات لالطالع عىل التغيريات يف جداول الطلبات ومتطلباتها وعملياتها.

 2.8.5التوجيه بشأن إجراء االختبارات
االختبارات منخفضة األهمية.

•يرىج العودة إىل البند  2.8.1لالطالع عىل التقييم واالختبارات خالل التعلم عن بعد.
•يف حال رأت املدرسة رضورة إجراء اختبار تحصييل للطلبة ،فعىل املعلم أن يرايع تقليل مدة
االختبار قدر املستطاع ،مع املحافظة عىل التباعد االجتمايع يف الفصل حسب الفئة العمرية.
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•ينبيغ أن يسمح للطلبة أصحاب اهلمم باستخدام املواد املساعدة حسب احتياجاتهم،
ً
ً
مثل إعطائهم وقتا إضافيا ،أو السماح هلم بمساعدة معلم يف القراءة أو الكتابة أو
غري ذلك مما يحتاجون إليه من خدمات .كما يجب أن تكون هذه اإلجراءات موضحة
يف اخلطة الرتبوية الفردية للطالب ومدرجة يف عملية تقييم املخاطر.
االختبارات عالية األهمية
•قد تختلف بعض التفاصيل لكل اختبار حسب خصوصيته (عىل سبيل املثال :متطلبات
االمتحان واملواد اليت يجب إحضارها وسياسة االختبار) ،وبالرغم من ذلك ينبيغ عىل
املدارس االلزتام باملعايري املوحدة التالية:
•التأكد من جاهز ية قاعات االمتحان بأنظمة التهوية املناسبة وصيانتها بشكل دوري
قبل االمتحان.
•إجراء عمليات التنظيف والتعقيم لقاعات االمتحان وباألخص قبل موعد االمتحان مبارشة.
•توفري معقمات اليدين بدون ملس ،واملناديل املعقمة عند مدخل قاعات االمتحان.
•وضع عالمات إرشادية واضحة لكل قاعات االمتحان يف املدخل واملخرج ،عىل أن
تحتوي عىل نقطتني مختلفتني للدخول واخلروج ،ويف حال عدم توفر منفذين للقاعة
ينبيغ وضع عالمات إرشادية تحدد أولوية العبور حسب وقت االمتحان (حيث تشري
االتجاهات إىل املدخل يف بداية االمتحان وإىل املخرج عند نهاية االمتحان).
•يوىص برتكيب طبقة بالستيكية شفافة عىل جميع طاوالت مقاعد الطلبة حىت يستطيع
كل طالب نزع الكمام أثناء االمتحان ووضعه عىل الطاولة ،كما يجب توفري «عدة
القناع» لكل طالب (مكونة من كيس وريق بداخله محارم ورقية «انظر امللحق  ،»7كما
ينبيغ عدم السماح للطلبة بإحضار كمام إضايف إىل قاعة االمتحان للحد من إدخال
املتعلقات الشخصية إىل االمتحان).
•يجب مراعاة التباعد بني الطلبة ،بحيث يتم وضع الطاوالت عىل بعد مرتين ونصف عن
بعضها ،وأن تتجه كلها إىل األمام ،وتكون مزودة بخطاف لتعليق أغراض الطالب الشخصية.
•فحص حرارة الطلبة عند الدخول لالمتحان ما مل يتم ذلك عند مدخل املدرسة.
•عىل الطلبة تعقيم أيديهم عند الدخول إىل غرفة االمتحان وعند اخلروج منها.
•عىل جميع الطلبة التوقيع عىل إقرار اخللو من أي من أعراض كوفيد _ ،19وعدم
االتصال املبارش بشخص مصاب أو يحتمل أنه مصاب ،وإال فعىل الطالب إحضار
شهادة طبيه بخلوه من املرض وتركها عند املراقب عند مدخل القاعة.
•يسمح فقط للطلبة املمتحنني ،واملراقبني ،واألشخاص املخولني ،بدخول قاعة االمتحان.
•ال ُيسمح باالنتظار داخل غرفة االمتحان وال املناطق املحيطة (سواء كان يف مبىن
املدرسة أو مركز مستقل لالختبار) .وينطبق هذا عىل الطالب الذي أنهى االمتحان
وعىل أي شخص مرافق.
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•يشرتط إحضار بطاقة اهلوية للدخول لالمتحان كما يجب التحقق من هوية كل طالب
ً
ممتحن قبل بدء االمتحان منعا لالحتيال.
ً
•يسمح للطلبة أصحاب اهلمم باستخدام املواد املساعدة وفقا الحتياجاتهم ،مثل
ً
إعطائهم وقتا إضافيا ،أو السماح هلم بمساعدة معلم يف القراءة أو الكتابة أو غري
ذلك مما يحتاجون إليه من خدمات .كما يجب أن تكون هذه اإلجراءات موضحة يف
اخلطة الرتبوية الفردية للطالب ومدرجة يف عملية تقييم املخاطر.
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 3الصحة النفسية والذهنية للطلبة
والعاملني يف املدارس
يركز هذا اجلزء عىل السياسات واإلرشادات اليت تهدف لضمان جاهزية املدارس ،واتخاذها ما يلزم للمحافظة
عىل الصحة النفسية والذهنية للطلبة والعاملني.

3.1

التوجيه واإلرشاد

3.1.1

دعم الطلبة والعاملني للتأقلم والتعامل مع أعراض القلق  /الصدمة

يينبيغ عىل املدارس وضع خطة لضمان الصحة النفسية والذهنية للموظفني والطلبةً ،
بناء عىل
نماذج تقييم املخاطر الفردية بالتعاون مع املرشدين يف املدرسة.
قد يعاين املوظفون والطلبة بعد عودتهم إىل املدرسة من بعض األعراض بسبب احلجر أو العزلة
االجتماعية ،أو فقدان بعض املقربني ،ولذا قد ترغب املدارس يف االستعانة بمرشدين إضافيني لدعم
أفراد املجتمع املدريس (الطلبة ،واملعلمني ،واملوظفني) خالل مرحلة ما بعد احلجر والعزلة ،باإلضافة
إىل تحديد املوارد الالزمة اليت تناسب األعمار املختلفة للتعامل مع مشكالت الصحة النفسية.

يجب أن يكون لدى املرشدين وموظفي دعم الصحة والسالمة املعرفة الالزمة حول كيفية التعامل
ً
مع الطلبة من أصحاب اهلمم ،وفهم ظروفهم غري االعتيادية ،فقد يكون هؤالء الطلبة أكرث ضعفا
ً
سلبا عىل
من الناحية النفسية والعاطفية عن غريهم بسبب أحداث كوفيد ،-19مما يؤثر ذلك
صحتهم النفسية وسالمتهم.
يف حالة عدم امتالك املرشدين التدريب واملعرفة واخلربة الكافية للتعامل مع الطلبة من أصحاب
اهلمم والتواصل معهم ،يجب عليهم االستعانة بخربات أعضاء هيئة التدريس املطلعني عىل
احتياجات هؤالء الطلبة دون التأثري عىل خصوصياتهم ،إذا مل يتم التمكن من احلصول عىل هذا
الدعم من داخل املدرسة بسبب خصوصيات الطلبة ،فيجب عىل املرشدين طلب املشورة من
املتخصصني اآلخر ين مع احلفاظ عىل رسية الطالب.

 3.1.2توفري املوارد الالزمة حلماية الطلبة من التحرشات واالستغالل عرب شبكة اإلنرتنت
ً
استعدادا لتطبيق نظام التعليم عن بعد يف املستقبل
ينبيغ عىل املدارس مراجعة السياسات احلالية للتحرش  /االستغالل عرب اإلنرتنت ،إلضافة أي
مخاطر إضافية تم تحديدها يف نموذج تقييم املخاطر.
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عىل املدارس توفري املوارد وتنظيم حمالت التوعية لتثقيف الطلبة حول التنمر اإللكرتوين و مخاطره
(سواء كضحية أو العكس) وطرق احلماية.
قد يكون الطلبة من أصحاب اهلمم أكرث عرضة للتحرش واالستغالل عرب اإلنرتنت ،لذا يجب أن
يتلقى هؤالء الطلبة التدر يب الالزم الذي يكفل حماية خصوصياتهم ويضمن املحافظة عىل
أمنهم أثناء تصفحهم اإلنرتنت .وكما يجب ً
أيضا توعية أولياء األمور بهذه املخاطر واملخاوف
املتعلقة باألمن السيرباين ،ويجب إخطار املدرسة عىل الفور بأي حاالت تحرش أو استغالل عرب
اإلنرتنت ،والتعامل معها حسب احلالة.

 3.2مشاركة الطلبة
 3.2.1التوجيه بشأن الربامج واملشار يع لتحسني خطط النظافة والتعقيم  /توفر املعلومات
 /الويع  /احللول للمشاكل اليومية اليت تواجه املدرسة بسبب كوفيد.19-
يجب عىل املدرسة تخصيص وقت لتوعية الطلبة بفريوس كوفيد -19ومخاطره ،واملفاهيم
ً
اخلاطئة حوله ،وكيف يمكن للطالب بوصفه فردا من أفراد املجتمع احلد من انتشار املرض عن

طر يق ممارسة اإلجراءات السلوكية الوقائية الثالثة (التباعد االجتمايع ،وارتداء معدات الوقاية
الشخصية ،واملحافظة عىل النظافة).
ينبيغ عىل املدارس-كلما أمكن -تضمني معلومات عن هذا املرض يف املواد الدراسية ،وذلك لتعزيز
معرفة الطلبة من خالل التجارب الواقعية (اللغات ،والعلوم ،والرياضيات ،واألحداث اجلارية،
والتاريخ ،واجلغرافيا ،وما إىل ذلك).
عىل املدارس – مىت ما أمكن  -عمل مشاريع تعاونية مشرتكة ،بهدف إيجاد حلول للمشاكل اليومية اليت
تسببها عدوى فريوس كوفيد ،19-بما يف ذلك اقرتاحات حول كيفية تحسني الظروف داخل املدرسة.

 .3.3الصحة النفسية والذهنية للموظفني
 .3.3.1املشورة بشأن العمل من املزنل (تستهدف الصحة النفسية والذهنية والبدنية)

يجب أن تعاجل خطة الصحة النفسية والذهنية للموظفني ما هو محدد يف تقييمات املخاطر اخلاصة بهم.

حث املدارس بشدة عىل تطبيق خطط التدخل اليت تركز عىل معاجلة الصحة النفسية والذهنية
والبدنية جلميع املوظفني.
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عىل املدارس إعادة توز يع املوظفني إىل فرق إذا مل تكن موجودة بالفعل ،وذلك لتقليل الشعور
بالعزلة ،مع رضورة تنظيم جلسات بشكل منتظم بني قادة املدارس والفرق ،أو بني الفرق
نفسها لتبادل النصائح ومشاركة التجارب.

 3.4التواصل واالتصال
 3.4.1إرشادات التواصل مع أولياء األمور والطلبة (األيام العادية ،أثناء كوفيد -19وما بعده)
الشفافية هلا أهمية قصوى يف التعامل مع القضايا اليت تتعلق بكوفيد ،-19لذا يجب عىل املدارس
وضع خطة للتواصل مع أولياء األمور.
ً
ينبيغ أن تتواصل املدرسة أسبوعيا مع أولياء األمور الذين يشعرون بالقلق الشديد إزاء إرسال
أبنائهم إىل املدرسة (مثل إرسال نبذة عن آخر املستجدات عن طريق الربيد اإللكرتوين ،والنرشة
الدور ية ،وما إىل ذلك) وذلك إلبقائهم عىل اطالع عىل آخر التطورات والتحديات ،ولتذكريهم
بدورهم يف احلفاظ عىل سالمة أبنائهم من خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية األساسية الثالثة (انظر
القسم« ،إطار السياسات واإلرشادات التوجيهية»)
يجب عىل املدارس اطالع أولياء األمور عىل خطة معاجلتهم للحوادث املتعلقة بكوفيد ،19-باإلضافة
إىل جميع تدابري السالمة اليت تم تنفيذها يف املدرسة .سيتم تزويدكم باملزيد من اإلرشادات
واملعلومات يف وقت الحق بالتعاون مع السلطات املختصة.
بالنسبة ألولياء أمور الطلبة من أصحاب اهلمم ،قد يكون من الرضوري التواصل بشكل أكرب بشأن
املستجدات .من املستحسن أن يتم تكليف شخص واحد ،بالتنسيق مع املدير ،للقيام بمهمة
التواصل مع أولياء أمور أصحاب اهلمم ،ويمكن أن يتم تنفيذ هذا األمر بعدة طرق مثل إضافته
يف اجلدول اليومي ،أو وضع مخطط يومي ،أو التواصل عرب الربيد اإللكرتوين بشكل يومي .ومع
ذلك ،ال ينبيغ أن يحل هذا محل جميع أنواع التواصل األخرى يف املزنل واملدرسة.

 3.4.2التواصل مع الطلبة لتحديد التوقعات فيما يتعلق بالسنة  /الظروف الدراسية اجلديدة،
وخلق ثقافة الوقاية من فريوس كوفيد( 19-مثل النقر عىل املرفقني وما إىل ذلك)
يجب أن تتواصل املدارس مع الطلبة من خالل أولياء األمور قبل عودتهم إىل املدرسة ملعرفة
توقعاتهم بشأن ما سيبدو عليه اليوم الدرايس مع إجراءات التباعد االجتمايع ،واجلدول
األسبويع ،واألهم من ذلك كله ،طمأنة الطلبة أن العودة إىل املدرسة ستكون آمنة ولصاحلهم.
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التواصل بشأن ما يمكن للطلبة القيام به للمساهمة بشكل شخيص يف منع العدوى يف املدرسة
(التدابري الوقائية الثالثة) ،يتم تطبيقها قبل العودة ،ولكن يجب كذلك تطبيقها بشكل دوري من
خالل جلسات التدريب وغريها.
قد يتطلب وضع الطلبة أصحاب اهلمم إعداد خطة للتواصل معهم « بخصوص العودة
للمدرسة» بشكل مختلف يتناسب مع قدرتهم املعرفية ،أو البدنية ،أو السلوكية ،أو االجتماعية،
أو النفسية .يجب أن يتم ذلك بطريقة مبتكرة جاذبة للطالب ومناسبة له ،وأن تكون ذات صلة
باإلجراءات املعمول بها لدعم خطة عودتهم إىل املدرسة.

 3.4.3الالفتات واللوحات اإلرشادية اليت يجب وضعها بشكل إسرتاتييج يف مباين املدرسة
باإلضافة إىل الالفتات واللوحات األرضية واجلدارية لإلشارة إىل االتجاهات ،واملناطق املخصصة

لالنتظار ،وإجراءات التباعد االجتمايع وغريها ،يجب وضع امللصقات اإلعالمية التوجيهية يف أماكن
اسرتاتيجية لتذكري جميع الطلبة واملوظفني بالسلوكيات املناسبة (أي كيفية غسل اليدين بشكل
صحيح ،وما إىل ذلك).
سيتم توز يع امللصقات عىل املدارس قبل بداية الفصل الدرايس اجلديد ،ولكن يجب حث املدارس
ً
أيضا عىل تصميم ملصقات خاصة بها تتناسب مع املدرسة.

 3.4.4إرشادات حول تجنب  /تقليل الوصم االجتمايع والشعور باإلحراج عند التحدث عن
عدوى فريوس كوفيد -19أو يف حال وقوع حادثة.
تضع املدارس سياسات ملكافحة الوصم االجتمايع وتحديد االسرتاتيجيات ،وتضمينها يف حمالت
توعوية تتعلق باملفاهيم اخلاطئة حول عدوى فريوس كوفيد.19 -
يجب عىل املدارس ،قدر اإلمكان ،احلفاظ عىل خصوصية ورسية احلاالت املشتبه فيها أو املؤكدة
داخل مجتمع املدرسة ،وتذكري اآلخرين بعدم الترصف بطرق سلبية تؤدي إىل جرح مشاعر
الشخص املعين نتيجة تجنبه واالبتعاد عنه.
يجب عىل املدارس تعميم سياسة مكافحة الوصم االجتمايع عىل الطلبة وأولياء األمور
ً
دائما بالطرق املناسبة.
واملوظفني ،وتشجيعهم عىل الترصف
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 4الدعم املجتميع
 4.1مراعاة الظروف املادية
4.1.1

تحصيل الرسوم الدراسية للعام الدرايس 2020/21

ً
يمكن للمدارس رفع الرسوم الدراسية وفقا للموافقات الصادرة من دائرة التعليم واملعرفة للعام
ً
الدرايس  2020/21وفقا للسياسة  39من دليل سياسات وإرشادات املدارس اخلاصة 2015-2014
سيتم تطبيق دفع الرسوم الدراسية بالكامل عىل جميع الطلبة بال استثناء وبغض النظر عن نظام
احلضور الذي تتبعه املدرسة عند إعادة فتح املدارس.

ً
 4.1.2الدعم املايل للطلبة الذين تأثروا سلبا بإجراءات ترس يح املوظفني أو اخلسائر املالية
بسبب أزمة كوفيد19-
تشجيع املدارس باعتبارها دعائم أساسية للمجتمع عىل إيجاد موارد مالية لتخصيصها للطلبة
املحتاجني ملواصلة تعليمهم وتجنب املزيد من االضطرابات االجتماعية والنفسية.
تشجيع املدارس عىل إعداد وتطوير خطط للمساعدات املالية للطلبة املحتاجني ،مثل خصومات يف
الرسوم الدراسية ،وتأجيل الدفع ،تقسيط رسوم الفصل الدرايس إىل أقساط شهرية ،وغري ذلك.

 4.1.3السياسة املتبعة حول انتقال الطلبة من املدرسة

عىل الرغم من وجود جميع هذه اإلجراءات ،فقد يقرر بعض الطلبة ترك املدرسة واالنتقال إىل
مدرسة أخرى لعدة أسباب.
يجب عىل املدارس أن تحتفظ بسجالت الطلبة الذين تركوا املدرسة ،باإلضافة إىل ذكر سبب ترك

املدرسة ،وبيانات املدرسة اجلديدة اليت ينوي الطالب التسجيل فيها (يف أبوظيب أو يف أي مكان آخر)
ً
يجب عىل املدارس اتباع إجراءات النقل وفقا للسياسة  44من دليل سياسات وإرشادات املدارس
اخلاصة  2015-2014يف حالة ترك أو انتقال الطالب من املدرسة
يف حالة عدم تقديم ويل األمر أي وثائق تثبت تسجيل الطالب يف مدرسة أخرى خالل  4أسابيع،
ينبيغ عىل املدرسة إبالغ دائرة التعليم واملعرفة ،ما مل يكن هناك ظروف استثنائية (مثل مغادرة
الدولة وما إىل ذلك).
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 4.2التدخل يف العملية التعليمية
 4.2.1اإلجراءات املتبعة لتلبية االحتياجات التعليمية جلميع املتعلمني

ً
نظرا للتنوع الكبري يف االحتياجات التعليمية اخلاصة واإلعاقات اليت تمزي الطلبة بصورة فردية ،ينبيغ عىل
املدارس اتخاذ الرتتيبات الالزمة للتعامل مع الطلبة أصحاب اهلمم بصورة عادلة ً
بناء عىل معرفتهم
بالطفل ،واملوارد املتاحة ،وخربة املوظفني وقدرتهم عىل اتباع اإلرشادات املوضحة يف هذه الوثيقة.
تتوقع دائرة التعليم واملعرفة من املدارس أن تبذل قصارى جهدها للوفاء باحتياجات الطلبة
أصحاب اهلمم لتمكينهم من التعلم إىل جانب أقرانهم .وقد تكون هناك حاجة إىل موارد إضافية،
أو برامج تدريبية ،أو جداول مختلفة أو غري ذلك ،ولكن ينبيغ يف كل األحوال توفري ما يلزم حيثما
أمكن لتجنب التميزي ضد أصحاب اهلمم.
ينبيغ عىل املدارس إعداد نموذج تقييم املخاطر واخلطة الرتبوية الفردية لكل طالب من أصحاب
ً
ً
اهلمم ،ممن يتطلب تعليمه نهجا خاصا به لضمان املساواة يف توفري التعليم.

 4.2.2الربامج الصيفية /املخيم الصيفي

ال يسمح للمدارس بتنظيم مخيمات وبرامج صيفية مبارشة للطلبة هذا العام (أي يف الفرتة من يوليو

إىل سبتمرب  ، )2020إال أننا نشجع املدارس عىل تنظيم املخيمات الصيفية عرب املنصات اإللكرتونية.

 4.3مشاركة أولياء األمور
 4.3.1إرشادات حول أولياء أمور الطلبة املعفيني من احلضور إىل املدرسة

أن تحافظ املدارس عىل التواصل بشكل منتظم مع أولياء أمور الطلبة املعفيني من احلضور إىل
املدرسة لضمان دعمهم يف عملية التعلم عن ُبعد ألبنائهم.
ً
ننصح املدارس بشدة أن تقدم للطلبة املعفيني فرصة لزيارة املدرسة افرتاضيا عرب اإلنرتنت ليشعروا
باالنتماء ملدرستهم.
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 4.3.2توجيهات للمدارس حول إرشاك أولياء األمور يف التعلم عن بعد ودعم الصحة
النفسية للطلبة

عىل املدرسة التأكد من إرشاك أولياء األمور يف العملية التعليمية ألبنائهم مع استمرار التعلم عن
بعد عىل األقل خالل الفصل الدرايس القادم.
عىل املدرسة التأكد من تحديث بيانات االتصال ألولياء األمور (رقم اهلاتف والربيد اإللكرتوين).

 4.3.3سياسة الدائرة بشأن تلقي الشكاوى  /االقرتاحات من أولياء األمور الذين يرغبون
يف التعبري عن عدم رضاهم عن سياسات الصحة والسالمة  /سياسات التعلم يف
مدرسة أبنائهم أثناء فرتة جائحة كوفيد 19-وما بعدها.
دائرة التعليم واملعرفة مستمرة يف توفري اخلط الساخن ألولياء األمور ( )971 56 377 1833من

أجل تلقي شكاوى أولياء األمور حول عدم امتثال املدرسة للسياسات املدرجة أعاله أو حول أي
أمور أخرى.

 4.4رعاية أطفال املوظفني ذوي األولوية
 4.4.1املوظفون ذوو األولوية

ً

املوظفون ذوو األولوية هم املوظفون الذين يتوجب عليهم احلضور إىل العمل شخصيا ألداء مهام
ً
عملهم (مثل املعلم عند إعطاء دورس مبارشة وجها لوجه) .
قد تختار املدارس السماح ألطفال موظفيها ذوي األولوية ممن هم يف سن املدرسة (بما يف ذلك
األطفال املسجلني يف مدارس أخرى) بالبقاء يف مبىن املدرسة إذا مل يكن من املمكن ترتيب حل آخر
لرعاية هؤالء األطفال .

 4.4.2قواعد رعاية أطفال املوظفني ذوي األولوية

ُينصح املوظفني بشدة بالبحث عن ترتيبات بديلة لرعاية أطفاهلم ممن هم يف سن املدرسة ،وذلك
من أجل تلبية احتياجات املوظفني الذين ينبيغ أن يكونوا يف املدرسة بينما يكون أطفاهلم – الذين يف
سن املدرسة -يف املزنل يف ذلك اليوم  /األسبوع يف حال فتحت مدرستهم بنموذج النظام اجلزيئ.
ُيمنع عىل املوظفني ذوي األولوية إحضار أطفاهلم الذين ترتاوح أعمارهم من  0إىل  4سنوات
الستخدام نظام رعاية األطفال يف املدرسة ،ويجب عليهم تسجيلهم يف حضانة مرخصة.

60

عىل املدرسة التأكد من فصل األطفال يف «مجموعة رعاية األطفال» هذه ،عن أي مجموعات طالبية
ً
أخرى يف مبىن املدرسة يف اليوم الذي يحرضون فيه ،علما بأن هذه املجموعات ستحتوي عىل طلبة من
مراحل دراسية مختلفة ،لذا يجب احلفاظ عىل نفس املجموعة دون تغيري يف كل يوم كلما أمكن.
يجب اإلرشاف الكامل عىل هذه املجموعات ،ومراعاة قواعد التباعد االجتمايع ،واشرتاطات الوقاية
الشخصية ،والنظافة يف جميع األماكن اليت تضم هؤالء األطفال.
تقع عىل أولياء أمور هؤالء األطفال مسؤولية إحضار وجبه غداء أطفاهلم ،باإلضافة إىل أي أجهزة
إلكرتونية (وملحقاتها املساعدة مثل سماعات األذن) مما يساعد األطفال يف برنامج التعلم عن
بعد يف ذلك اليوم
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امللحقات
امللحق  :1مثال لنموذج دائرة التعليم واملعرفة لتقييم املخاطر (مرفق)
امللحق  :2مثال لنموذج تقييم املخاطر ألصحاب اهلمم (مرفق)
ً
ً
ينبيغ عىل املدرسة وضع نموذجا خاصا لتقييم املخاطر بسبب تداعيات عدوى فريوس كوفيد  ،19 -بحيث
يتم وضع تقييم املخاطر لكل طالب من أصحاب اهلمم ممن تتجاوز احتياجاته مستوى زمالئه ولديه خطة
تربوية فردية ،إما بسبب االحتياجات املعرفية للطالب أو السلوكية ،أو التنموية ،أو البدنية ،أو النفسية ،أو
احتياجات تجمع أكرث من جانب .حيث يقوم أحد أعضاء فر يق العمل املطلعني عىل احتياجات الطالب ،وهو
يف أغلب احلاالت منسق االحتياجات التعليمية اخلاصة (أو من يف حكمه) ،بإعداد تقييم املخاطر بالتعاون مع
مسؤول الصحة والسالمة واإلدارة العليا يف املدرسة.
عىل اإلدارة العليا التأكد من مراجعة تقييم املخاطر بحيث يتحمل مدير املدرسة املسؤولية الكاملة.
الغرض من تقييم املخاطر هو تحديد ما إذا كان من األفضل للطلبة العودة إىل املدرسة خالل استمرار
أزمة كوفيد ،19-أو اتباع النهج املختلط للتعلم أو التعلم عن بعد من املزنل .ال بد من مراجعة تقييم املخاطر
بشكل أسبويع ،أو حسبما تقتيض الرضورة ً
بناء عىل املتغريات أو املستجدات الطارئة.
يجب أن ينعكس تقييم املخاطر عىل اخلطة الرتبوية الفردية للطالب .كما ينبيغ إعداد ملف تعريف الطالب
ً
بشكل واضح وموجز (أو تضمينه يف اخلطة الرتبوية الفردية) ليكون متاحا جلميع املوظفني الذين يتعاملون
مع الطالب عىل مستوى احتياجاته األساسية ،مثل التواصل أو االحتياجات اجلسدية واملعرفية والسلوكية
ً
مناسبا وحسب احلقوق الشخصية للطلبة أصحاب اهلمم.
والنفسية حسب ما يكون
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اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻزدﺣﺎم
ﻣـــــــــــــﺨﺘﱪ
اﻟﺤﺎﺳﻮب
ﻣﺪﺧﻞ
ﻗـــــــــــــــــــــــــﺎﻋﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ

اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت

ﻣﻜﺘﺒﺔ

ﻣﺪﺧﻞ

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻤـــــــــــﺨﺘﱪ

ﻣﺪﺧﻞ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎرات ﻋﲆ أن ﺗﻜﻮن ذات اﺗﺠﺎه
أﺣﺎدي ﻟﻸروﻗﺔ واﻟﻤﻤﺮات اﻟﺨــــــــــــــــــــــﺎرﺟﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪاﺧﻞ واﻟﻤﺨﺎرج ،وأوﻗﺎت
وﺻــــــــــــــــــــــــــﻮل اﻟﻄﻼب وﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ

ﻣـــــــــــــﺨﺘﱪ
اﻟﺤﺎﺳﻮب

ﻗـــــــــــــــــــــــــﺎﻋﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ

اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت

ﻣﻜﺘﺒﺔ

ﻗـــــــــــــــــــــــــﺎﻋﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻤـــــــــــﺨﺘﱪ

ﻣﺪﺧﻞ

ﻣﺨﺮج

اﻟﻤﻠﺤﻖ  : 3ﻧﻤﺎذج ﺧﺮاﺋﻂ ﺗﻮﺿﺢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺒﲎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
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اﻟـــــــــــــــــــــــــــــﻮﺻﻒ

اﻟﻨﻤـــــــــــــــــــــــــــــﻮذج

ﻣـــــــــــــــــــــــــــــﺜﺎل

1

ﻧﻈﺎم اﻟﺪوام
اﻟﻜﺎﻣـــــــــــــــــــــﻞ

• اﻟﻌﻮدة ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ
اﻟﺘﺒـــــــــــــــﺎﻋﺪ اﻻﺟـــــــــﺘﻤﺎﻲﻋ
• اﺳﺘﻤـــــــﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ.

• ﻳﻌﻮد ﺟﻤــــــــــــــــــﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ اﻻﻧﺘﻈﺎم
ﰲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺪارس.
• ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻴﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋـــــــــــــــــــــــــﻦ ُﺑﻌﺪ.

2

اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺰﰄ
ﻧﺼﻒ ﻳﻮم

ً
• اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻟـ  50%ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪوام اﻟﺠﺰﰄ )اﻟﻔﱰة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ
أو ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ(.
• اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟــــــــــــــــــــــــــــﻄﻠﺒﺔ ).(50%

• اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أ  :ﺗﺤﴬ إﱃ اﻟﻤﺪرﺳـــــــــﺔ ﰲ
اﻟﻔﱰة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔُ ،
وﺗﻜﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ
ﰲ ﻓﱰة ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ.
• اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ب :ﺗﺤﴬ إﱃ اﻟﻤـــﺪرﺳﺔ ﰲ
ﻓﱰة ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮُ ،
وﺗﻜﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ
ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ.

3

اﻟﺘﻨﺎوب
ﺑﺎﻷﻳــﺎم

ً
• اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻟـ  50%ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ّ
ﻟﻤﺪة ﻳﻮﻣﲔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع.
• اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒــــــــــــﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺒــــــــــــــــــﺔ ).(50%

• اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أ  :ﺗﺤﴬ إﱃ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﻮﻣﲔ
ﰲ اﻷﺳﺒـــــــــــــــــﻮع )اﻷﺣﺪ واﻹﺛﻨﲔ أو اﻷﺣﺪ
واﻷرﺑﻌﺎء(ُ ،
وﺗﻜﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠــــــــــــﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﰲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻳﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ.
• اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ب :ﺗﺤﴬ إﱃ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﻮﻣﲔ
ﰲ اﻷﺳﺒـــﻮع )اﻷرﺑﻌﺎء واﻟﺨﻤﻴﺲ أو اﻹﺛﻨﲔ
واﻟﺨﻤﻴﺲ(ُ ،
وﺗﻜﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋــــــــــﻦ ُﺑﻌﺪ ﰲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻳﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ.

4

اﻟﺘﻨـــــــﺎوب
ﺑﺎﻷﺳﺎﺑﻴﻊ

ً
• اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻟـ  50%ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ّ
ﻛﻞ أﺳﺒــــــــــــــــــــــﻮﻋﲔ
ُ
• اﻟﺘـــــــــــﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺒـــــــــــــــــــﺔ )(50%

• اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أ  :ﺗﺤﴬ إﱃ اﻟﻤــــــــــــﺪرﺳﺔ ﰲ
اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚُ ،
وﺗﻜﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﰲ اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺮاﺑﻊ.
• اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ب :ﺗـــــــــﺤﴬ إﱃ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﰲ
اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟـــﺮاﺑﻊُ ،
وﺗﻜﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﰲ اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ.

5

ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳍـــــــــــــــــــــــــــﺠﲔ

• ﻧﻈــــــﺎم ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻨﺎوب
ﺑﺎﻷﻳﺎم وﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻨﺎوب ﺑﺎﻷﺳﺎﺑﻴـــــــــــﻊ .
• ﻳﺤﴬ  50%ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ّ
ﻛﻞ أﺳﺒـــــــــــﻮﻋﲔ.
• اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﻟﻠﻨﺴﺒــــــﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺒــــــــﺔ ).(50%

• اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أ  :ﺗــﺤﴬ إﱃ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﻮﻣﲔ
ﰲ اﻷﺳﺒﻮﻋــــــﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ ،و  3أﻳﺎم ﰲ
اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺮاﺑﻊ.
• اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ب :ﺗﺤﴬ إﱃ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  3أﻳﺎم
ﰲ اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﻳﻮﻣـــــﲔ ﰲ
اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺮاﺑﻊ.
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